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Dinsdag 22 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstelling “ Intouchables” 

 
Dinsdag 26 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “A Separation” 
 

Donderdag 14 maart – 20.00 uur – Kasteel van 
Schoten 

Gespreksavond met Jimmy Koppen 
“Vrijmetselarij:  onbekend en onbemind?” 

 
Dinsdag 19 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Monsieur Lazhar” 
 

www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 
                           www.facebook.com/hvvschoten 

 

 



Mario Van Essche is de nieuwe landelijke 

voorzitter van HVV 
 

Mario Van Essche werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 

november unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van de 

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). Op 14 november 2012 

had de Raad van Bestuur van HVV het ontslag van Marieke Höfte als 

voorzitter aanvaard. 

HVV wenst haar uitdrukkelijke dank uit te spreken voor de inzet en de 

verwezenlijkingen van Marieke Höfte. Zij stond aan het hoofd van de 

saneringscommissie die HVV door een moeilijke financiële storm 

leidde. Daarna vatte zij als voorzitter ook de inhoudelijke 

modernisering van HVV aan, met de vernieuwing van het 

ledentijdschrift Het Vrije Woord als het meest in het oog springende 

succes. Dankzij haar voorzitterschap kan HVV nog meer de klemtoon 

op inhoud leggen. Samen met de nieuwe voorzitter zal HVV er blijven 

naar streven om een belangrijke speler te zijn in het maatschappelijke 

veld, en dit samen met de vele afdelingen, leden en vrijwilligers. 

Mario Van Essche werd geboren op 2 september 1978 in Bonheiden. 

Hij is lid van de Raad van Bestuur van theater ’t Arsenaal, van RTV 

(regionale TV Mechelen-Kempen) en voormalig voorzitter van HVV 

Mechelen. Hij werkt als advocaat aan de balie van Mechelen en is 

gespecialiseerd in arbeidsrecht en insolventie. 

 

Onze andere filmvoorstellingen in De Kaekelaar : 

Dinsdag 19 maart – 20 u. – “Monsieur Lazhar” 

In een lagere school in Montréal zijn de leerlingen en leraren in diepe rouw. 

De juf van het zesde leerjaar heeft zich tijdens de speeltijd opgehangen in 

haar klaslokaal. Niemand weet waarom ze deze wanhoopsdaad heeft 

begaan en nog minder hoe de school ermee moet omgaan. De Algerijnse 

immigrant Bashir Lazhar biedt zich aan om de getroffen klas onder zijn 

hoede te nemen. Een opmerkelijke vervanger, want er gaapt een diepe kloof 

tussen zijn opvattingen over het onderwijs en de omgang met kinderen 

enerzijds, en de heersende Canadese normen anderzijds. Toch weet de 

nieuwe leraar snel de harten van zijn leerlingen te veroveren, al heeft 

niemand op school een vermoeden van het eigen leed dat Monsieur Lazhar 

met zich meedraagt. Een verhaal als dit – oorspronkelijk geschreven als 

theaterstuk – heeft het risico in zich uit te monden in een sentimenteel 

melodrama, ofwel net een donkere tragedie te worden. Monsieur Lazhar is 

echter een charmante, tedere en op sommige momenten zelfs opvallend 

humoristische prent geworden. 

Dinsdag 16 april -  20 u - “Little Black Spiders” 

1978, ergens in Vlaanderen. Op de zolder van een oud ziekenhuis worden 

jonge, zwangere meisjes zo’n negen maanden lang verborgen gehouden 

voor de rest van de samenleving. Er wordt hen verteld dat ze er in alle rust 

zullen kunnen bevallen, om daarna terug naar huis te keren. Ze delen lief en 

leed, smeden vriendschappen en zoeken afleiding in een verzonnen 

universum van zorgeloze dromen en mysterieuze spelletjes tijdens het 

lange, lange wachten. Het nieuwe meisje Katja droomt van een toekomst 

samen met haar baby en de vader van haar kind.  Wanneer ze beseft welke 

plannen er achter haar rug worden gesmeed, is ze vastberaden haar baby 

door niemand te laten afpakken. Little Black Spiders is een fragiele prent 

van de Vlaamse filmmaakster Patrice Toye. Zij koos na Rosie en 

Niemandsland opnieuw voor een ontroerend verhaal over liefde en 

vriendschap, over de zoektocht naar geborgenheid  

Deze vertoning wordt voorafgegaan door een live interview met 

regisseuse Patrice Toye ! 



2012 : geslaagd werkingsjaar voor HVV Schoten 

Tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd met enige 

tevredenheid terugkeken op het voorbije werkingsjaar. 

Er was véél belangstelling voor onze activiteiten: een aantal van onze 

filmvoorstellingen waren compleet uitverkocht; de gesprekavonden werden 

druk bezocht; er was een goede opkomst voor de uitstappen en de 

toneelbezoeken.. Ook onze Zahirgespreksgroep kwam een aantal keer 

bijeen. 

Kers op de taart dit jaar waren natuurlijk de gespreksavonden met geneticus 

Jean-Jacques Cassiman (KU Leuven) en vrolijke atheïst Jean Paul Van 

Bendegem (VU Brussel).  Beide professoren waren zelf ook enthousiast 

over de sfeer en de interesse van het aanwezige publiek. 

Natuurlijk gaan we in 2013 verder op de ingeslagen weg.  U leest hierover 

meer in dit en volgende Haveetjes.  En vergeet ook onze website niet:  

www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

Misschien hebt u ook al gehoord dat de kans bestaat dat we binnenkort niet 

meer in het Kasteel van Schoten terecht kunnen?  We hopen maar dat deze 

plannen opgegeven worden en dat de Schotense beleidsmakers deze 

prachtige locatie ter beschikking van de verenigingen blijven stellen.  We 

houden u op de hoogte… 

 

Dinsdag 22 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling 

INTOUCHABLES 

De film vertelt het (waargebeurde) verhaal van twee mannen die elkaar 

onder normale omstandigheden nooit zouden ontmoeten. Philippe, een rijke 

aristocraat, raakt verlamd na een ongeval.  Hij is op zoek naar hulp in het 

huis en neemt  Driss in dienst, een jonge zwarte wildebras met een 

strafblad. Kortom, de minst geschikte persoon voor de job. Samen zoeken 

ze naar een middenweg tussen Vivaldi en Earth Wind & Fire, tussen het 

kostuum en het trainingspak. Op onverklaarbare wijze ontwikkelt er zich 

een vriendschap die even sterk als onwaarschijnlijk blijkt te zijn.  

Intouchables was dé verrassing van 2012! De film ging vanuit het niets naar 

de nummer 1 in de Franse boxoffice. Tien weken lang bleef het de meest 

bekeken film, en brak zo alle records in de Franse filmgeschiedenis.  De 

brede smile van de Afrikaan Driss (Omar Sy) en het geamuseerd lachje van 

de aristocratische Philippe (François Cluzet) bezorgden al 20 miljoen 

kijkers een onvergetelijke avond.   Intouchables wisselt moeiteloos 

hilarische scènes af met de pure ontroering.  Een onweerstaanbare, 

optimistische film met een perfecte balans tussen komedie en drama.  

Toegang: 4 euro. 

Reservaties: tel. 03.680.23.40  of 

ccticket@schoten.be  Genummerde 

plaatsen. 

“De perfecte feelgoodfilm” (4 sterren, 

NRC) 

“Samenspel tussen François Cluzet en 

Omar Sy is in elke scène een feestje” 

(De Volkskrant) 

http://www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten
mailto:ccticket@schoten.be


Dinsdag 26 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling "A Separation" 

De vrouw van Nader wil samen met hem en hun dochter Iran verlaten. Ze 

heeft alles al geregeld en staat erop om in het buitenland een nieuw leven te 

beginnen. Nader heeft echter zijn bedenkingen. Hij is bezorgd over zijn 

demente vader en hij wil hem niet aan zijn lot overlaten. Hij besluit daarom 

dat het gezin thuis moet blijven. Zijn vrouw Simin is het hier niet mee eens 

en weigert nog langer met hem samen te wonen. Ze vertrekt naar haar 

moeder en laat Nader en zijn dochter alleen achter…De bekroonde Iraanse 

film “A Separation” is niet alleen een meeslepend en spannend 

familiedrama, maar ook een messcherpe analyse van het hedendaagse Iran, 

een verdeeld land – de “scheiding” uit de titel kan op vele manieren 

geïnterpreteerd worden. Winnaar van de Gouden Beer op het Festival van 

Berlijn en Oscar voor beste niet-Engelstalige film (voor onze “Rundskop”). 

Een verbluffende filmervaring, schitterend geacteerd, vlekkeloos 

geregisseerd. Kortom: een absolute aanrader, wereldcinema in elke tekenis! 

Toegang: 4 euro  

 Reservaties: tel. 03.680.23.40 of 

ccticket@schoten.be 

 

“ A Separation is een meeslepende, razend 

knap in beeld gezette, op een superschrander 

script drijvende thriller die de morele 

dilemma’s als doelgerichte 

fragmentatiebommen in je gezicht laat 

uiteenspatten en en passant heel knap laat 

zien hoe religie als een nachtmerrie drukt op 

het dagelijks leven van de Iraniërs” (Humo) 

 

“Schitterend en spannend drama” (Focus 

Knack) 

 

“Een meesterwerk”  (Het Parool) 

Donderdag  14 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met Jimmy Koppen (VUB) 

 

“Vrijmetselarij: onbekend en onbemind ?” 
 
Vrijmetselarij.  Een geheimzinnig organisme van vermomde mannen die 

mysterieuze rituelen uitvoeren?  Een groep subversieve agitatoren die Kerk 

en Gezag willen ondermijnen?  Stereotiepe beelden die nauwelijks aan de 

realiteit blijken te beantwoorden. 

Maar wat behelst de hedendaagse vrijmetselarij dan wel? 

 

Historicus Jimmy Koppen vertelt er ons meer over.  Hij is 

wetenschappelijk medewerker aan het Vrijzinnig Studie-, Archief- en 

Documentatiecentrum ‘Karel Cuypers’ en auteur van meerdere boeken over 

vrijmetselarij, Belgische geschiedenis en de Vlaamse Beweging.   

 

Vrijmetselarij stelt zowel een sociaal gebeuren als een levenshouding voor. 

Het is geen religie en geen praatgroep, en haar opdracht kan niet worden 

vergeleken met deze van een serviceclub of een politieke vereniging. 

Vrijmetselarij brengt mensen samen, van verschillende sociale, 

professionele en ideologische achtergronden die elkaar meermaals per 

maand in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte ontmoeten. Op andere 

ogenblikken zouden deze mensen nooit op zo een persoonlijke manier met 

elkaar in contact komen. Symbolische handelingen en rituelen hebben tot 

doel de broederband tussen deze individuen te smeden. Het spel van 

rituelen en voordrachten over intellectuele en spirituele thema's bieden de 

vrijmetselaar de mogelijkheid zichzelf uit te diepen. Bijgevolg is het 

lidmaatschap van een loge meer dan het betalen van lidgeld en het 

regelmatig bijwoneen van de bijeenkomsten: het is een emotionele 

uitlaatklep en een engagement dat ook haar gevolgen zal kennen in de 

dagelijkse bezigheden. Wat de vrijmetselaar immers in de loge leert of 

opvangt zal hij in principe ook uitdragen in zijn 'profaan' leven: 

verdraagzaamheid, zelfkritiek, sociale betrokkenheid, verwerping van 

dogma's, luistervaardigheid en het steeds op zoek gaan naar waarheid. 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

mailto:ccticket@schoten.be
mailto:hvschoten@hotmail.com

