
Het Platform Halle 
een korte terugblik 

  



2021  
17 november Stappen naar duurzaamheid 

 

 
 

woensdag om ongeveer 12 uur kreeg ik een berichtje van het 
kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten dat ze die 

avond niet zou komen. 
Shit! 

Gelukkig was kabinetssecretaris Jos Stassen bereid haar te vervangen. 
Het was een uitstekende lezing en er waren positieve reacties. 

Ik telde 67 aanwezigen. 
Een woord van dank aan Mondiaal Halle, die veel publiciteit deed 

voor de avond. 



2019 
20 november – duurzaam ondernemen 

 
Wat doen ondernemingen op het vlak van duurzaamheid? 
Met Koen de Maesschalk van de Colruyt Group, Steven van de 
Brande van Durabrik en energie-expert Chris Dierick. 
 

26 februari – Het verhaal achter Fair Trade 
 
Inspirerend verhaal van Stefaan 
Calmeyn van Oxfam, die zelf ook 6 
jaar in Afrika gewerkt heeft. 
Fair Trade blijft een belangrijke 
kwestie. 
Helaas te weinig opkomst – iets dat je 
nooit helemaal in de hand hebt. 
 
 
 
  



2018 
7 november – Is de islam gewelddadig? 
debat tussen Khalid Benhaddou en Eddie Daniels 

 
Khalid Benhaddou is de bekendste moslim van Vlaanderen 
Eddie Daniels schreef het boek De kwestie M, waarin hij betoogt dat 
Mohammed met zijn geweld de volkse islam, die al bestond, 
bedorven heeft.  
Khalid Benhaddou zat in de file en kwam een uur te laat. Hij kwam 
binnen toen Eddie Daniels bijna klaar was met zijn vooral 
sociologische (heel anders dan in zijn boek) verhaal. 
Benhouddou is overtuigd van de integriteit van Mohammed. 
De discussie tussen de heren was beleefd en soms iets te veel voor 
ingewijden. 
De opkomst was erg goed: ongeveer 80 aanwezigen. 
 

   



2017 
8 november - debat tussen de levensbeschouwingen 

met Othman El Hammouchi, Saskia Ketelaar, Konrad Kosan 
Maquestieau en Olivier Faelens 
 

 
 

 
 

   

In samenwerking met 
drie middelbare 
scholen in Halle. 
Opkomst ruim 50 
mensen.  
Geslaagde 
ontmoetingen… 

https://www.canvas.be/video/de-afspraak/voorjaar-2016/donderdag-12-mei-2016/in-gesprek-met-een-jonge-filosoof
http://www.zenhalle.be/wie-zijn-we/konrad-kosan-maquestieau/
http://www.zenhalle.be/wie-zijn-we/konrad-kosan-maquestieau/
https://www.youtube.com/watch?v=iCSjlTE2UQw


 

 
Het bezoek aan de Don Boscokerk was inspirerend. 

De moskee was erg gastvrij. We mochten het gezamenlijke gebed 

bijwonen. Ook werden we later uitgenodigd om het breken van de 

vasten bij te wonen. 

Van andere activiteiten geen informatie  



2016 
17 november lezing van Aviel Verbruggen over 

de moeilijke weg naar duurzaamheid 

het was een goede avond, maar de opkomst viel tegen (20 
belangstellenden) 
 

 
 

 

 
  



 

27 januari 2016 debat over het boek Open geloven 
 

 

 
een bijzondere avond met een wel heel 
veelkleurig gezelschap achter de tafel: Ahmed 
Azzouz (moslim), Konrad Maquestieau 
(boeddhist), Hans Snoeck (politieker, 
voorzitter), Johan de Rijck (ziekenhuispastor) 
en Olivier Faelens (vrijzinnig consulent) 
In totaal waren we met 50 mensen bij elkaar. 
 
  



2015 
 
Donderdag 26 november 
Ahmed Azzouz vertelde over de 
achtergronden van het ontstaan van IS in 
Syrië. Amerika die in Afganistan radicale 
moslims ondersteunde. Het wahabisme als 
staatsgodsdienst in Saoedie Arabië, IS die het 
leger van Sadam Hoessein overnam, enz. 
Geraldine vertelde hoe haar zoon 
radicaliseerde en in 2015 omkwam in Syrië.   
De avond vond plaats kort na de aanslagen in 
Parijs. Er kwamen 60 mensen op af. Na afloop waren er veel 
positieve reacties. 
 

 
 



serie avonden onder de titel Visie op de dood 

 

Titus Rivas schreef meerdere boeken over Bijna doodervaringen. Hij 

is vooral geïnteresseerd in paranormale aspecten van Bijna 

doodervaringen. Er waren ongeveer 30 mensen. Titus Rivas 

logeerde bij ons. We hadden mooie gesprekken met elkaar. 

Prof Johan Braeckman kwam op vrijdagavond voor carnaval. Een 

beetje een misrekening. Er waren 15 geïnteresseerden. 

Gerke Verthriest heeft als therapeut veel ervaring met 

rouwverwerking. De opkomst was echter slecht (8 mensen).  



2014 
 
Jessika Soors (later politica bij Groen) sprak op 20 november over 
hoe moslims radicaliseren en wat eraan te doen is. Veel positieve 
reacties op deze avond, waar 45 mensen op af kwamen 
 

 
 
 
27 september: kennismaking met Zen-boeddhisme 
 

 
  



 
 

 
 

7 mei  
geslaagd verkiezingsdebat in 

samenwerking met de plaatselijke 
politieke partijen. Een forum van 11 

personen. In de zaal waren er 78. 
 
 
 
 
 

 
 

 
vlnr: Bram Vandenbroecke, Anton Delbarre, Bertrand Demiddeleer, Monique Neven, Geertje Van Cuyck, 
Jart Voortman, Luc Deconinck, Mark Demesmaecker, Hans Bonte, de Open VLD is buiten beeld. 



 

 
goede avonden, 

maar de doelstelling om met verschillende levensbeschouwingen 
ons hoofd over de bijbelse teksten te buigen is niet gehaald. Er 

waren bijna uitsluitend rooms-katholieke deelnemers. 



2013 
ethisch sparen en beleggen  
14 november 
 
avond met vertegenwoordigers 
van Triodosbank, Oikocredit en 
Hefboom. 
Er waren ongeveer 20 mensen. 
 
 
 
 
 
 

mag alles wat kan?  
20 maart 

 
 
Lien Booghs hield een 
voortreffelijke inleiding over de 
vele vragen waar nieuwe 
ontwikkelingen in de medische 
wetenschap ons voor stelt. 
 

 

  



2012 
 

 
Ook op deze avond veel belangstelling.  

De Hallenaar Freddy Decamps was goed ingewerkt in de materie. 
Een beperkt gebruik van kernenergie acht hij zinvol, zeker als men 

in overweging neemt dat er nieuwe-generatie-kernreactoren 
mogelijk zijn die draaien op Plutonium, dat nu opgeslagen wordt 

als radioactief afval. Op grond van vele publicaties is Decamps ervan 
overtuigd geraakt dat klimaatverandering een probleem is. 

Eloi Glorieux werd vervangen door Dirk Vansintjan. 



Een avond met een grote 
opkomst (65 personen) 
Gerard Bodifée is 
sterrenkundige, schreef 
vele boeken en is gelovig 
katholiek. 
Hij legde uit dat hij niet 
veel zal in Intelligent 
Design, die aanneemt dat 
we kunnen ontdekken dat 
God apart dingen 
geschapen heeft. 
Voor Bodifée is de kern 
van het geloof dat je het 
bestaan ondanks sommige 
verschrikkingen toch goed 
vindt. 

 
 

Maarten Boudry is een 
opkomende sceptische 
filosoof in Gent. 
In zijn inleiding ging hij 
in op 
pseudowetenschap. 
Na de pauze bleken er 
in het publiek velen te 
zijn die het niet met 
hem eens waren. Een 
avond dus met een heel 
pittige discussie - 
precies wat we willen met ons platform. 

  



2011 
 
 
De arabische lente brak uit in 2011. 

Samira Bendadi legde uit welke 
bewegingen in de verschillende 

landen belangrijk zijn en wat de 
perspectieven zijn voor de 

toekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het boek van prof. Dick Swaab 
Wij zijn ons brein maakte in het 
Nederlandse taalgebied veel los. 
Op deze avond legde onze 
plaatselijke neuroloog Lindemans 
uit hoe hij tegen deze zaak 
aankijkt. 
Ongeveer 30 aanwezigen. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Op deze avond werd uiteraard uitgebreid gesproken over de 
pedofilieschandalen in de Rooms-katholieke kerk, waar de spreker 
zich al jarenlang mee bezig houdt. 
Toch was het niet alleen een negatief verhaal. Rik Devillé legde uit 
hoe parochies zonder priester zelfstandig verder kunnen gaan. 
Ongeveer 35 aanwezigen. 

 
  



2010 
 

novemberwereldmaand: 
filmvertoning van the Iron 
Wall over de 
onderdrukking van het 
Palestijnse volk. 
Na de vertoning uitleg van 

Mustapha Elbaba uit 

Lembeek. Zijn dochter 

Mays begint te wenen als 

ze begint over de 

bombardementen in Gaza 

in 2008/09. 

Een goed bezochte 

presentatie. 

 

 

 

 

  



Bij Zendojo waren we 
maar met 6, maar we 
kwamen wel helemaal in 
de boeddhistische sfeer. 
In het Huis van de Mens 
werden de grondslagen 
van de vrijzinnigheid en 
het humanisme uitgelegd. 
In de Evangelische kerk 
lazen we een stuk uit de 
Bijbel en kon ieder daar 
commentaar op geven. 
In de Don Bosco kerk 

werden we rondgeleid en 

kregen we een indruk van 

deze actieve parochie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2009 
 

 
In een heldere 
Powerpointpresentatie 
legde prof. Van Damme 
uit waarom men 
aanneemt dat evolutie 
bestaat. 
Jart Voortman stelde dat 
er volgens hem op 
sommige punten een 
conflict bestaat tussen  
evolutie en geloof. 
We waren met ongeveer 
50. 


