
'Waarom zou ik moeten uitleggen dat het 
verhaal van Adam en Eva niet klopt?'  
 
Steve Stevaert over  geloof en maatschappij  
 
Ik voel mij een agnost, zegt Steve Stevaert over zichzelf. En die opvatting getrouw vraagt hij 
zich af of we in dit land niet wat ootmoediger moeten erkennen dat er geen pasklare 
oplossing is voor de problemen van onze multiculturele, multireligieuze maatschappij. Ook 
enige mildheid ontbreekt nu vaak. 'Ik zou over vijfhonderd jaar de geschiedenisboeken eens 
willen lezen. Wedden dat onze nazaten zich vrolijk maken over de tijd waarin men zich 
zorgen maakte over wat mensen op hun hoofd droegen?'  
 
Door Walter Pauli / Foto's Tim Dirven  
 
Toen hij nog politicus was, vroegen zelfs zijn medestanders zich af of Steve Stevaert van tijd 
niet koketteerde met zijn anders-zijn: de Limburger die deed of hij verdwaald was in Brussel, 
maar wel zijn slagen binnenhaalde. De vijand van de intellectuelen, die zijn gratis-verhaal 
onderbouwde met gesofisticeerde stellingen van Jacques Attali. Uiteindelijk de socialist, de 
vrijdenker ook, die interviews gaf in het katholieke blad Tertio, de hand reikte naar de deken 
van Hasselt en de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en zelfs uitpakte met een eigen boek 
over religie. Geen twee weken na Ander geloof was Steve Stevaert gouverneur van Limburg 
en politicus af. Het boek kan sindsdien gelezen worden als een vorm van politiek testament: 
dat wat Stevaert écht te zeggen heeft. 
 
Sinds het verschijnen ervan, in de lente van 2005, is die boodschap niet minder actueel 
geworden. In Vlaanderen wisselen de discussies over hoofddoek in de klas of achter het 
loket zich af met een dispuut over halal voedsel op school, en deze week nog met plots 
opduikende creationistische handboeken. In Nederland gaat het nog harder: rouwdouwers 
als Geert Wilders eisen dat moslims de helft uit hun Koran scheuren. Ze erkennen verkozen 
parlementsleden niet als landgenoten zolang ze een Marokkaans-Nederlandse dubbele 
nationaliteit hebben. Tegelijk krijgt de ChristenUnie bedongen dat gemeentelijke ambtenaren 
geen homohuwelijken moeten afsluiten als dat hen in gewetensnood zou brengen. Ja, hoe 
leven we samen, nu en straks? 
 
Sinds vorige zondag ben ik terug van een tiendaagse reis door India. Daar heb ik alle 
mogelijke religieuze leiders bezocht: sikhs, hindoes, Jeanne Devos, de dalai lama... 
"Misschien wel de leerrijkste ontmoeting was in Benares, met een hindoeleider. Die vindt het 
waanzin dat zijn volk uit de heilige Ganges drinkt. Hij is ervan overtuigd dat het heilige water 
niet genezend is, maar dodelijk. Een geestelijke leider die in dat land die boodschap brengt, 
getuigt niet alleen van inzicht, maar vooral van moed. 
 
"In de Ganges komt het vuilnis van 400 miljoen mensen terecht. Die rivier is dus waanzinnig 
verontreinigd. Vijf procent van die vervuiling is het gevolg van religieuze activiteiten. Vooral 
assen van de lijken die ze verbranden. 
 
"En toen vonden die geestelijke leider en ik elkaar, omdat ik echt begrip toonde voor hoe hij 
moet omgaan met zowel die vervuiling als zijn geloof. Ik zei hem: "Je moet je geen zorgen 
maken om die 5 procent van 'jouw' vervuiling. Het probleem is die 95 procent zware 
industriële en menselijke pollutie. Jullie hindoeleiders moeten zeggen: 'Juist omdat dit een 
heilige rivier is, hebben onze mensen recht op een propere Ganges.' Je moet er niet over 
discussiëren of die miljoenen mensen straks nog mogen baden in Benares. Je moet niet 
toestaan dat ze een schuldcomplex aangepraat krijgen omdat ze hun assen uitstrooien. Dat 
is hun recht. Dat is ook geen probleem meer als die 95 procent vervuiling al maar eens 



gehalveerd zou worden. Hij was blij dat een westerling hem begreep: 'Ons geloof is met die 
rivier verbonden.' 
 
"Zo is dat daar. Er is geen grens tussen de Indiër en de Ganges, de mens en de rivier. De 
mens is hindoe en de rivier is heilig. In India is alles religie. Alles. En zoveel religies leven 
daar naast elkaar, al dan niet vredevol. 
 
"In België moeten we ons geen illusies maken. Ook wij gaan naar een smeltkroes toe, willen 
of niet. Dan is het de vraag welke keuze wij maken. Gaan we naar het Franse systeem, met 
de absolute scheiding tussen kerk en staat? Of evolueren we naar het Angelsaksische 
model, waar religie niet gebannen is uit de publieke sfeer? Ik ben ab-so-luut tegen het 
Franse model. Geef mij maar een eigen, milde variant van het Angelsaksische model. We 
moeten niet 'God Save the Queen' zingen, zoals in Engeland. Op onze euro hoeft ook niet 'In 
God We Trust' te staan, zoals bij de dollar. Maar we moeten een omgang vinden met religie 
in de publieke ruimte. 
 
"En dat doen we door religies te erkennen als een maatschappelijk fenomeen dat nu 
eenmaal bestaat. Wat is, is. Wat je daarvan denkt, doet er dan zelfs niet toe. Omdat het er is. 
Net zoals er mannen en vrouwen zijn, en jongeren en ouderen, en blanke en gekleurde 
mensen, grote en kleine, gezonde en andersvaliden. Zo zijn er ook mensen met een 
verschillend geloof. Die verschillen zijn er, dus lijkt het me wenselijke dat ze tot uiting kunnen 
komen. 
 
Ik vind het niet slecht als een mens zichzelf kan relativeren. Ik denk dat ik het kan. 
"Relativeren helpt in het leggen van contacten en in het waarderen van andere culturen. Je 
moet je job natuurlijk wel met de nodige ernst uitoefenen, maar neem je functie en je 
persoon toch maar niet te veel au sérieux.  
 
"We hebben in India grote bedrijven bezocht. We leerden er dat Amritsar, de heilige stad van 
de sikhs met zijn beruchte Gouden Tempel, dé stad is die de volgende jaren zal boomen. Als 
die stad inderdaad de nieuwe economische macht wordt, hebben wij in Limburg toch enige 
voorsprong op de concurrentie. Er wonen bij ons voldoende sikhs die goed Nederlands 
spreken. Al hebben ze het in een nachtwinkel geleerd, of in de fruitpluk, ze kennen het wel. 
"Als die sikhs uit de Punjab ons straks komen bezoeken, zeg ik hun dat Limburg een 
buitenwijk van Brussel is. Op 40 minuten van Lummen zit je al op de schoonste Grote Markt 
van de wereld. Ik moet toch onze staatsstructuur niet uitleggen aan die Indiërs? Ik zie 
Hasselt graag, maar als ik iets wil regelen met een buitenlander die fors wil investeren, nodig 
ik die man niet uit in Hasselt, maar in Brussel. 
 
"Dan neem ik hem bijvoorbeeld uit eten in de nieuwe Museum Brasserie van Peter 
Goossens bij het Museum voor Schone Kunsten.  
 
"Ik heb Goossens leren kennen en waarderen toen ik een paar maanden terug voorzitter en 
hij peter was van de Week van de Smaak. In zijn brasserie serveert hij een uiterst smakelijke 
keuken. Perfect gebakken frietjes, zelfgemaakte mayonaise en zijn klassieke Belgische 
gerechten hebben een toets à la Escoffier meegekregen. Zijn videetjes hebben wel een 
traditionele basis, maar Goossens doet er ook stukjes zwezerik en handgepelde garnaaltjes 
bij. 'Belgische keuken', zegt Goossens dan, maar die combinatie kende ons ma niet, hoor. 
Dat is de typische verfijning van de hogere burgerij. 
 
"Ik kan daarvan genieten en mijn gasten meestal ook. En als we onze maaltijd in hartje 
Brussel beëindigd hebben, zeg ik: 'Niet hier, maar een beetje verderop hebben wij nog wat 
mooie industriegrond liggen.' (lacht)" 
 



Mijn eigen roots liggen in een katholiek gezin uit Rijkhoven. Mijn grootouders waren diep 
gelovig, mijn ouders gewone gelovigen. 
 
"Als kind ging ik naar de kerk omdat dat moest van pa en ma. Het waren nog de 
preconciliaire tijden: Latijn in de mis, geregeld met stoelen draaien om te knielen. Dat deden 
wij in de kasteelkerk van Alden Biezen. In die tijd was dat de privékerk van de kasteelheer, 
de familie Roelants du Vivier. Die hadden een apart vakje vooraan. Later is mijn moeder er 
begraven. 
 
"Wij onderhielden thuis zelfs de vasten. Het is een ritueel dat in alle religies voorkomt. Als 
gouverneur heb ik tijdens de ramadan elke avond aan Limburgse moslims mogen vertellen 
hoe slim zij wel zijn. Voor katholieken, zei ik, is de vasten een grote last. Zij moeten zich 
veertig dagen lang alle lekkers ontzeggen. Bij de vrijzinnigen is het nog erger. Daar noemen 
ze vasten 'regimen' en dat duurt soms 365 dagen per jaar. Jullie moslims zijn veel slimmer: 
elke avond onderbreken jullie de vasten en wordt er lekker gegeten. Het zou voor mij zelfs 
een reden zijn om te overwegen om ook islamiet te worden. 
 
"Ik ben dus nooit tegen de katholieke kerk geweest. De breuk met het geloof van mijn 
grootouders en ouders was geen getormenteerd proces. Dat verliep heel smoothly. En 
zonder denigrerend te doen over de priesters die geprobeerd hebben mij tot het juiste geloof 
te brengen. 
 
"Onze pastoor toonde ons in de lessen een graankorrel. Dan vertelde hij over het mysterie 
van het leven, dat zelfs de slimste mens nooit zou kunnen realiseren wat die graankorrel 
vermocht. Dat geloofde hij echt. En toen kwam Dolly. (stilte) Tja.  
 
"Ik verwijt hem niets. Hij was een goede man, een mens met het hart op de juiste plaats. Hij 
kon niet meer weten in zijn tijd. Die pastoor is al jaren overleden. Maar stel dat ik hem nog 
zou ontmoeten, dan zou ik hem zo moeten treiteren: 'Met die graankorrel zat je toch goed 
mis, hé vriend.' Dat zou toch onnozel zijn? 
 
"Ooit had ik het moeilijker met onderdelen van de christelijke zuil, zoals Caritas. Ik vond dat 
bastions die hun geloof gebruikten als machtsargument. Nu moet ik in alle eerlijkheid 
bekennen dat Caritas een ferme dam is tegen bepaalde ultraliberale krachten die al hun 
invloed aanwenden om privatiseringen in de gezondheidszorg er door te drukken. 
 
"Bij het overlijden van Johannes Paulus II, twee jaar terug, was ik zelfs verwonderd om te 
lezen hoe die man gepakt werd op zijn standpunten over seksualiteit. Zijn standpunten 
daarover zijn de mijne niet en ik vind het dramatisch wat er in Afrika gebeurt. Maar ik vond 
dat het van weinig respect getuigde om alleen daarop te focussen. Als Pool, komende van 
een communistisch land, heeft hij ook heel harde uitspraken gedaan over de waanzin van 
het ultrakapitalisme. Dat heb ik nauwelijks gelezen. 
 
"Wat me dus stoort, is de selectieve verontwaardiging. Je wilt de standpunten van de dalai 
lama over seksualiteit echt niet eens horen. Dat lijkt écht nergens naar. Wordt die man 
daarop afgerekend? Neen. Want de dalai lama is hip, en de paus niet. En dus wordt de paus 
afgebroken. Als katholieken dat zouden doen, tot daaraan toe: het lijkt me heilzaam als ze 
intern het debat organiseren. Maar van verstandige vrijzinnigen snap je dat toch niet? Het 
enige wat ze ermee bereiken, is dat er zeker nog wat minder begrip is. 
 
"Intussen ben ik agnost. Ik weet dat ik het niet weet. Ik neig misschien naar het atheïsme, 
maar ik wil mij niet profileren als een man die tegen de gelovigen is. Ik wil elkeen in zijn 
waarde laten. Ik verwacht van gelovigen eenzelfde attitude als van vrijzinnigen. Vrijzinnige 
bekeringsdrang heeft geen zin, gelovige missionarissen hebben we ook niet nodig." 



Een foodie als ik heeft zich aardig gestoord aan de discussie over halal maaltijden op school. 
En vooral aan de heftigheid waarmee het debat gevoerd werd.  
 
"In het grote interreligieuze debat dat op ons afkomt, is de halalkwestie het allerkleinste van 
de problemen die zich zullen voordoen: een puur organisatorisch detail. 
 
"Vanzelfsprekend moeten schoolkinderen die dat willen halal kunnen eten. Mijn grootmoeder 
filet américain geven op vrijdag, dat was voor haar ook onbespreekbaar. Even 
vanzelfsprekend kun je halal voedsel niet opleggen. Het stoort me verschrikkelijk dat er zich 
nog altijd mensen bezighouden, en zelfs met enige ijver, met het opwerpen van extra 
belemmeringen voor jonge moslims van twaalf, dertien jaar. Terwijl verdorie afgelopen week 
weer schrikbarende nieuwe cijfers opdoken: nog altijd verlaat de helft van de allochtone 
jongeren het secundair onderwijs zonder diploma. Dát is een maatschappelijk debat waard: 
hoe kunnen we die gamins zich beter in hun vel laten voelen op school. 
 
"Want waarover gaat dat, halal? De slager moet Allah danken en het dier moet richting 
Mekka staan. Wat is het probleem? Heeft er zich ooit één Vlaming in de voorbije honderd 
jaar over druk gemaakt of de dieren in een slachthuis naar het westen of het noordoosten 
keken? Maar nu de moslims de dieren richting Mekka opstellen, maken sommigen er een 
zaak van. Of ze struikelen over dat gebed. Heeft er vroeger ooit één Vlaming op gelet of een 
slager vloekte of zong of een grap vertelde tijdens het slachten van dieren? Neen toch? Maar 
een Marokkaanse slager die een gebedje uitspreekt, ho maar. 
 
"Natuurlijk is er het aspect dierenwelzijn. Dat is problematischer, want onze moslims slachten 
dieren zonder verdoving. Twee opmerkingen erbij. Eén: de slachtwet van 1988 verbiedt het 
thuisslachten en verplicht de verdoving van de dieren, maar staat één expliciete uitzondering 
toe: dieren hoeven niet verdoofd te worden als er religieuze motieven meespelen. Een halal 
slachthuis respecteert dus de wet. Dat mag gezegd worden, want vandaag wordt de 
tegenovergestelde indruk gewekt. 
 
"Ten tweede zitten we met een speciale Belgische situatie. Een college van islamitische 
theologen heeft hier beslist dat vlees maar halal is als er zonder verdoving wordt geslacht. 
Maar in Saoedi-Arabië, toch niet het meest lakse land als het aankomt op interpretatie van 
islamitische voorschriften, wordt er halal vlees verkocht van verdoofde dieren. Dus ik denk 
dat het dispuut over 'al dan niet verdoven' een kwestie van tijd is. De Koran heeft namelijk 
erg veel oog voor dierenwelzijn. Daarom mocht er alleen met een vlijmscherp mes geslacht 
worden.  
 
"Ik ben ervan overtuigd dat als de moslims de echte inzichten van de Koran zouden willen 
koppelen aan de technische mogelijkheden van nu - zoals het verdoven van dieren - ze voor 
het eerst in de geschiedenis over 'superhalal' vlees zouden beschikken. Maar het is niet aan 
mij om hen dat op te leggen, ik ben geen Korantheoloog. 
 
"Er zijn andere disputen die gevoeliger liggen dan die voedingskwestie. De gelijkheid tussen 
man en vrouw bijvoorbeeld. En ook daar is nuance de enige oplossing. Een vrouw die 
vrijwillig een hoofddoek draagt: wat is het probleem? Een vrouw die een hoofddoek moet 
dragen: uiteraard is er een probleem. En dan is er een brede grijze zone tussen 'vrijwillig' en 
'onder druk', met subtiele druk en zo. Ik pleit niet pro hoofddoek, ik pleit niet contra 
hoofddoek. Ik pleit voor een context waar je dat probleem kunt oplossen en/of bespreekbaar 
maken. 
 
"Net zoals er een verschil is tussen een leerling met een hoofddoek en een rechter met een 
hoofddoek. En daarom is het ook logisch dat Gent voor een andere aanpak kiest dan 
Antwerpen. Omdat de sociale context anders is. 



"Het wordt vandaag zo snel op één hoop gegooid: vrouwenbesnijdenis, de hoofddoek, halal 
voedsel. Het klinkt zo gemakkelijk, zo zonder inzicht en gradatie. Dat is de manier waarop 
Ayaan Hirsi Ali redeneert. En haar aanpak maakt school. Je zou eens moeten weten hoeveel 
mensen mij komen uitleggen dat alle heil ligt in een zogezegd 'eenduidige' aanpak: 'Ofwel 
laten we het toe, ofwel verbieden we het.' 'Neen neen', zeg ik dan. 'Zo gaat dat niet. Het is 
iets complexer dan dat.' 
 
"Blijkbaar zijn er nog mensen die denken dat je van heel Vlaanderen een voortuin kunt 
maken met een gemillimeterd gazon en een tuinkabouter middenin. Ik vrees dat dit een 
illusie is. Het zal een wilde bloementuin worden. Het zal zijn zoals Herman de Coninck 
schreef. Geef ze allemaal even veel licht en even veel water en sommige zullen bloeien en 
andere verdwijnen: 'En de prachtige ongelijkheid die dat oplevert.' 
 
Wat me danig ongerust maakt, is de opkomst van een nieuwe preutsheid. Ineens moet er 
weer gescheiden zwemmen zijn voor jongens en meisjes.  
 
"Worden jonge meisjes voor slet uitgescholden als ze in iets te pittige rok rondlopen. 
Beginnen broers hun zussen te controleren, en soms te terroriseren.  
 
"Ik heb te fijne herinneringen aan mijn wilde jonge jaren in Rijkhoven en Hasselt om 
allochtone meisjes die vrijheid niet te gunnen. Hormonen zijn hormonen en bij mijn weten 
kennen die geen godsdienstige verschillen. 
 
"Ik weet het wel: als moslimkinderen opgesloten zitten in omstandigheden waarin ze niet 
kunnen zwemmen en je kunt hen helpen door niet-gemengd zwemmen te organiseren, dan 
doe je iets goeds. Maar als het praktische gevolg daarvan is dat dit voor ik weet niet hoeveel 
moslimmeisjes een reis back to the future wordt, dat ze ineens niet meer naar een gewoon 
zwembad met gewone openingsuren mogen, dan is dat erg slecht. 
 
"En zelfs dan zal ik discussiëren en hen proberen te overtuigen, maar zal ik me ervoor 
behoeden om uit de hoogte te doen of te gaan blazen over 'onze westerse waarden'. Tot ver 
in de jaren tachtig waren heel veel scholen gescheiden voor jongens en meisjes. We moeten 
het element 'tijd' toch niet onderschatten. In de Ganges in Benares doen ze al drieduizend 
jaar hetzelfde ritueel, ononderbroken. Stel je dat eens voor: drie-dui-zend jaar. Wij hebben 
amper zestig jaar geleden politieke rechten gegeven aan de vrouwen. En wij zouden dan 
met onze inzichten van zestig jaar oud eens urbi et orbi afkondigen wat al die mensen 
moeten doen, denken, voelen en oordelen, alsof het onze eeuwige, onaantastbare westerse 
waarden zijn? 
 
"Laat er geen misverstand over bestaan: ik ben en blijf honderd procent voorstander van de 
scheiding tussen kerk en staat. De Bijbel en de Koran zijn geen wetboeken, wetten mogen er 
ook niet uit afgeleid zijn. Maar een christen, een moslim of een vrijzinnige hoeft zijn 
overtuiging evenmin weg te stoppen om volwaardig burger te kunnen zijn. 
 
"Mijn vrijzinnige vrienden zullen het niet graag horen, maar religie kan het mooiste in de 
mens naar boven halen. Maar helaas zijn godsdiensten ook in staat het slechtste in de mens 
naar boven te halen. Het verhaal van de godsdienstoorlogen, de kruistochten en de 
aanslagen van 9/11 is bekend. 
 
"Vandaar dat ik zeg dat godsdienst nooit politiek mag worden, of wetenschap. Omgekeerd 
mag wetenschap nooit geloof worden. Wie niet in God gelooft, moet dus beter niet per se 
willen bewijzen dat er geen god bestaat. Dat is gewoon zinloos. Omgekeerd moeten de 
gelovigen niet willen verbieden dat er wetenschappelijke inzichten onderwezen worden die 
niet stroken met wat hun geloof hun voorhoudt.  



"Dan krijg je creationisten, de tegenstanders van de evolutietheorie. Creationisme is een 
groot gevaar. Het toont ons waar de godsdienstvrijheid stopt: daar waar die de veiligheid in 
gevaar brengt, de volksgezondheid of de vrijheid van meningsuiting. 
 
"Daarom ben ik een sterke voorstander van lessen godsdienst op school. Daar kan het 
scheppingsverhaal van Adam en Eva in alle vrijheid onderwezen worden. Maar van de 
lessen biologie en geschiedenis blijft men af. 
 
"In Nederland zei André Rouvoet, de leider van de ChristenUnie, dat hij het gemakkelijker 
vindt om te geloven in het Bijbelse scheppingsverhaal dan in de oersoep. Ik vind niets 
verkeerd aan die uitspraak. Rouvoet gebruikte immers het woord 'geloof'. Ieder staat vrij te 
geloven wat hij wil. Net zoals het iemands goede recht is om te geloven dat je in de hemel 
rijstpap met gouden lepels eet. Daar hoef ik zelfs niet op te reageren. Ik maak mij toch alleen 
maar belachelijk als ik zou proberen te bewijzen dat er onmogelijk voldoende rijst 
voorhanden is om al die doden van aller tijden te voeden. En is dat bij het verhaal van Adam 
en Eva niet net zo? Moeten vrijzinnigen er een zaak van maken om te bewijzen dat het níét 
zo verlopen is? Is dat niet stom? 
 
"Maar het politieke programma van de ChristenUnie toont wel aan hoe delicaat en broos het 
evenwicht kan zijn tussen religieus geïnspireerde politiek en de aantasting van de rechten 
van een ander. Ik begrijp de woede van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen wel als 
hij zegt dat het niet kan wat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Balkenende staat, 
op vraag van de ChristenUnie: dat Nederlandse ambtenaren individueel mogen beslissen om 
homo's niet te huwen. Dat is erover. Maar zelfs hier los je niets op met schelden. Wel met 
praten, en met willen begrijpen. 
 
"En dat niemand mij komt zeggen dat het allemaal zo eenvoudig zou liggen. Je kunt een 
individuele dokter toch niet verplichten om euthanasie te plegen, of wel? Tot in de jaren 
zeventig waren er bij ons in Limburg belangrijke katholieke advocaten die weigerden 
echtscheidingen te pleiten. De vrijzinnigen deden het dan maar, en die verdienden er mooi 
geld aan. 
 
"Ik ben in mijn jonge jaren zelf gewetensbezwaarde geweest. Omwille van mijn persoonlijke 
overtuiging koos ik ervoor om niet naar het leger te gaan. Goed dat de sfeer in de jaren 
zeventig redelijk verdraagzaam was, of mijn gewetensbezwaren waren nooit aanvaard en ik 
was in de gevangenis gevlogen. Of ze hadden mij dwangarbeid laten uitvoeren in de mijnen, 
zoals tussen de twee oorlogen gebruikelijk was. Ik vraag me soms af: welke 
gewetensbezwaren zouden wij vandaag nog toestaan?" 
 
Ik ben vrijzinnig en lid van de loge. Waarom zou ik niet? Iedereen heeft het recht om lid te 
zijn van een vereniging, dus ook van een vrijmetselaarsloge. En niemand kan verplicht 
worden dat kenbaar te maken. 
 
"Als je naar buiten wilt komen met je levensbeschouwing, heb je daar recht op. Maar als je 
wilt zwijgen, heb je dat recht ook. Soms zijn er mensen die dat niet kunnen, om een of 
andere persoonlijke reden. Naar wat voor cultuur gaan we als je onder druk van de 
maatschappij of de media je geloof moet laten publiceren? Ik vind dat bij een sollicitatie niet 
naar je geloofsovertuiging gevraagd mag worden. Kort voor de oorlog zijn er ooit lijsten van 
logeleden verschenen. We weten inmiddels wat er met die mensen gebeurde tijdens de 
oorlog. 
 
"Maar de scheiding tussen kerk en staat geldt ook voor de 'vrijzinnige kerk'. Net zoals 
individuele katholieken samen mogen zitten om de politieke agenda te bepalen, mogen 
logeleden dat. Of mensen van de fietsersbond. Of arbeiders. Of Vlaams-nationalisten. Maar 



ze mogen zich niet beroepen op lidmaatschap van de loge of welke club ook om meer 
inspraak of stem te hebben om te bepalen wat er moet gebeuren. 
"En ja, in de loge bestaat een scheiding tussen mannen en vrouwen. Waarom? Dat is niet uit 
te leggen. Je hebt loges met mannen, loges met vrouwen en gemengde loges. Maar de 
meeste werkplaatsen bestaan alleen uit mannen.  
 
"Als wij bij ons daarover discussiëren, ben ik het aan mijn politieke stand verplicht om te 
zeggen dat ik voor het toelaten van vrouwen ben. Dan wordt er gestemd en blijft het telkens 
zoals het is. En ik leg me vanzelfsprekend neer bij het democratische gebeuren. 
"Wie om zich heen kijkt, ziet dat er best wat verenigingen de facto voor mannen of vrouwen 
zijn. De meeste biljartclubs zijn zeer mannelijke bedoeningen. Je hebt vrouwelijke 
serviceclubs en in Limburg zijn er vrouwelijke schuttersgilden. 
 
"Het grappige is dat in de vochtige kamer (de bar van een werkplaats, WP) veel gesprekken 
gaan over het feit dat het een schande is, dat van het gescheiden zwemmen. (bulderlach)" 
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