
Het christelijke opinieweekblad Tertio, het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen  
(UCSIA) en Uitgeverij Polis nodigen u van harte uit op dinsdag 15 oktober 2019  
om 19.30 uur voor een symposium over:

slamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen ongevaarlijk en zelfs 
gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. Geen wonder dat niemand christenen 
nog aanspreekt met “beminde gelovigen”. Ze worden niet bemind om hun geloof, ze worden 
slechts getolereerd en bemind als ze de inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden.  
In zijn onlangs verschenen boek Onbeminde gelovigen legt filosoof Guido Vanheeswijck uit 
hoe, wanneer en waarom gelovige christenen in Vlaanderen en Nederland “onbemind” 
 werden en wat daarvan de (politieke) gevolgen zijn. Hij nodigt christenen meteen ook uit 
tot discussie en zelfreflectie om hun levensbeschouwelijke vaagheid te kunnen overstijgen.

Onbeminde gelovigen 
Waarom we religieus blijven

i
Guido Vanheeswijck (1955) is germanist en filosoof. Als hoogleraar 
is hij verbonden aan de UAntwerpen en de KU Leuven. Hij schreef 
meerdere boeken en artikels over onder anderen Robin Collingwood, 
René Girard en Charles Taylor. Hij is columnist bij Tertio.
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PRAKTISCH
Dinsdag 15 oktober 2019 / 19.30 uur
Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Na de verwelkoming door Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde licht Guido Vanheeswijck zijn visie  
over de “onbeminde gelovigen” toe. Daarna reageren Willemijn Dicke en Stijn Latré, waarna ook het publiek  
mee in discussie kan gaan over de eigenheid van het christendom. 

Deelname is gratis. Gelieve wel in te schrijven vóór 8 oktober via secretariaat@tertio.be 
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RESPONDENTEN
Willemijn Dicke (1970) woont en werkt in Rotterdam. Ze is Director 
International Strategie bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU). 
Bovendien is ze een veelschrijver die beslagen is in allerlei genres, van 
wetenschappelijke artikels tot romans. Dit voorjaar verscheen haar 
literaire non-fictieboek De sjamaan en ik, waarin ze getuigt van haar  
spirituele zoektocht. Die queeste naar zingeving en verbondenheid 
vatte ze tien jaar geleden aan als overtuigde atheïst, maar ondertussen 
kwam “God” terug op haar pad en blijkt geloven minder onzinnig.

Stijn Latré (1978) promoveerde in 
2008 aan de KU Leuven tot doctor in de 
wijsbegeerte met een proefschrift over 
Charles Taylor. Hij werkte als vormings-
medewerker bij Missio, was als onder- 
zoeker en docent verbonden aan de  
UAntwerpen, en als lector aan Thomas 
More. Sinds 2019 is hij directeur van UCSIA.


