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Vlaams Ontmoetingscentrum 

 

 
 
 

 
 

 

Bij het afscheid van onze voorzitter  
Raymond Reynaert 

 
Met het heengaan van Raymond verliest zijn familie een toegewijde  

echtgenoot, een zorgzame vader en een lieve opa. Verliest onze stad een 

politicus die als gemeenteraadslid van Assebroek en schepen van Brugge, in 

de hem eigen no-nonsens-stijl gedurende vele jaren zijn stempel op het beleid 

heeft gedrukt. Verliest de Vlaamse Beweging, de Volksunie en de NVA één van 

haar spraakmakers te Brugge. Verleizen velen, getuige de massale 

aanwezigheid op de uitvaart, een goede en trouwe vriend.  

  

Ook de VZW INFORMATIVA rouwt om het verlies van haar stichtend lid, 

penningmeester en voorzitter. Met een tomeloze inzet, die in de laatste jaren  

door de samenwerking met het RODENBACHFONDS en met de Brugse 

MARNIXRINGEN nog groeide, heeft Raymond geijverd voor de bloei van onze 

vereniging.  

 

De VZW INFORMATIVA deelt in de rouw die Mevrouw Mariette Reynaert-De 

Tavernier, haar kinderen en kleinkinderen treft. De verdere inzet van het 

bestuur van de VZW INFORMATIVA moge het waarmerk en de getuige zijn voor de 

trouw die zij aan de nagedachtenis van Raymond blijvend verschuldigd is. 

 
 

 

AFGIFTEKANTOOR: POSTKANTOOR 8210 ZEDELGEM - ERKEN.NR. P.408.364 



 

Donderdag, 17 september 2009 om 15.00 uur in 
"De Gulden Spoor" 

'T Zand 22 - 8000 Brugge 

 
 

De Vrijmetselarij 
door 

Andries Van den Abeele 
 

 

 

In 1967 publiceerde de jezuïet-historicus Michel Dierickx een boek met als 

titel: "De vrijmetselarij, de grote onbekende. Een poging tot inzicht en 

waardering".  Andries Van den Abeele typeerde het boek als "een welwillend, 

nieuw geluid in het post-conciliair Vlaanderen". Door de talrijke publicaties 

die Van den Abeele over de vrijmetselarij publiceerde is de titel van het 

geciteerde boek nu wel achterhaald.  

 

In zijn groot werk "De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij" 

uit 1991 wordt voor het eerst in een Nederlandstalige publikatie het ontstaan 

en de geschiedenis van de vrijmetselarij beschreven op basis van de meest 

recente wetenschappelijke bevindingen. Het resultaat van dit boek is 

ingrijpend: mythes sneuvelen, algemeen aanvaarde geschiedenis wordt 

legende, sterke verhalen worden tot hun ware proporties teruggebracht. Een 

nieuw en minstens even boeiend verhaal, de echte vrijmetselaars-

geschiedenis, komt te voorschijn. 

 

Kortom een niet te missen lezing door een autoriteit ter zake.     
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