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THEATER: woensdag 27 mei  
Fast food Fatwa’s  door Jonas Slaets  

Een multimediale lezing over de plaag van de petro-Islam en de 
monoculturen van het modernisme. Een uiteenzetting vol beeld, 
fi lm en muziek over de culturele gaten in ons denken en de 
religieuze stoppen in onze oren. Een artistieke voordracht over de 
verbanden tussen de fatwa’s van fundi’s en de fast food van Wall 
Street.
Christelijke theoloog Jonas Slaets reisde doorheen de islamitische 
wereld en sprak met verschillende invloedrijke spirituele leiders 
en vernieuwende artiesten. Met die gesprekken als rode draad 
doorprikt hij allerhande vooroordelen die ons huidige wereldbeeld 
gevangen houden in strijd, confl ict en onzin.

  Inkom €6 - onthaal 19.30 uur (start 20 uur) - t,arsenaal

KUNST: van 22 mei tot 31 mei  
Tentoonstelling van Fatiha Boujdaine

Fatiha Boujdaine, een kunstenares én moslima uit Antwerpen, beschildert zwarte hoofddoeken 
met verzen uit de koran en citaten van geleerden. 
Fatiha is diep geraakt  door de moordpartijen die de beweging Islamitische Staat (IS) uitvoert. “Ik 
word kwaad  en triest van alles wat IS uitricht in naam van de islam”, zegt Fatiha Boujdaine. “IS 
gebruikt een zwarte vlag als symbool voor haar gedachtegoed. Daarom beschilder ik die zwarte 
hoofddoeken met mooie citaten in andere kleuren. IS staat voor een islam die door enkele 
mensen zelf is uitgevonden. De terroristische organisatie heeft niets te maken met moslims 
en islam. 

Een workshop over deze kunstvorm vindt plaats op dinsdagnamiddag 26 mei tussen 14u en 
16u in De Lindepoort. 

 Inkom €6 - onthaal 13.30 uur (start 14 uur)

Erfgoedcel Mechelen, KADOC-KU Leuven, Pasar regio Mechelen, 
Prisma vzw, Mechelen Binnenstebuiten en Sharaf vzw



DAARNA, ons huis Veel, gedeelde meningen

Samenleven in diversiteit? Hoe doen we dat? De socioculturele 
realiteit van vandaag is er een van verschillende sociale 
groepen, verschillende godsdiensten en mensen met 
verschillende culturele achtergronden. In de media en politiek 
woeden verhitte discussies over principes als ‘neutraliteit’, 
‘gelijke kansen’, ‘integratie’, ‘emancipatie’ en ‘identiteit’. 
Hoe komt het dat veel mensen zich bedreigd of benadeeld 
voelen door deze superdiversiteit? Wat maakt dat we het 
“anders zijn” als een probleem zien? Welke geschiedenissen 

en ervaringen spelen mee? 

Veel gedeelde meningen op het programma:

Maandag 4 mei  
Deep Democracy door Fanny Matheusen

In deze superdiverse samenleving is verschil aan de orde van de dag. Bij spanningen of confl icten 
wordt verschil vaak weggevaagd door een meerderheidsbesluit of genegeerd om de lieve vrede. 
In Deep Democracy gaan we er vanuit dat er veel wijsheid zit in de stem van de minderheid, 
dat verschil waarde heeft. Met verschil omgaan is een uitdaging. De Deep Democracymethode 
biedt een kijk op de interactie in heterogene groepen en biedt werkvormen om met verschil aan 
de slag te gaan. Fanny Matheusen van Goesthing deelt met jullie haar inzichten, ervaring en 
enthousiasme. Voor wie al wat meer wil lezen: http://goes-thing.blogspot.be/

  Inkom €6 - onthaal 19.30 uur (start 20 uur)

Maandag 18 mei  
Daarna, ons huis. Veel, gedeelde meningen: 
Opvoeden in een bi-culturele wereld. Identiteitsvorming: wie zouden 
we graag willen zijn? door Hans Van Crombrugge 

Opvoeden is de dag van vandaag verre van evident. Dit ervaren alle ouders, niet in het minst 
ouders met een migratie-achtergrond. Wat betekent het je kind goed te willen opvoeden? 
Welke toekomst kan een opvoeding bieden die zowel omwille van haar culturele wortels als haar 
religieus karakter heel moeilijk een plaats vindt in onze geseculariseerde Vlaamse samenleving. 
Samen met collega Naima Lafrarchi vroeg Hans Van Crombrugge ouders en jongeren naar hun 
opvoedingsidealen. Met deze gegevens proberen ze inzicht te krijgen in het wat, waarom en hoe 
van opvoeden tot en opgroeien als een ‘goede moslim’ in Vlaanderen.

Hans Van Crombrugge is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is hoofdlector in de 
opleiding Gezinswetenschappen voor de pedagogische vakken.

  Inkom €6 - onthaal 19.30 uur (start 20 uur)

Maandag 1 juni  
Berbers zijn geen Marokkanen! door Asis Aynan  

Aynan studeerde fi losofi e aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als docent op de 
Hogeschool van Amsterdam. Hij schrijft stukken voor diverse kranten en tijdschriften. Aynan is 
de bedenker van de BerberBibliotheek; een reeks waarin klassiekers uit Berberlanden verschijnen. 
Hij schreef “Veldslag en andere herinneringen”, “Ik, Driss” en “Gebed zonder eind”. In 2011 werd 
hij genomineerd voor de Amsterdam Kunstprijs, de belangrijkste kunstprijs van de hoofdstad.

Asis Aynan is een echte “Berber”, een rebel zoals zijn voorouders van de Berbergemeenschap 
in Marokko. Als “vrije” mens wil hij zich niet conformeren met een artifi cieel opgebouwde 
Berbercultuur uit de dagelijkse fragmentarische boodschappen van de sociale media . “De Berber 
bezit een van de oudste levende culturen van de wereld, en heeft de onderdrukking, geweld en de 
idioten des tijds overleefd omdat hij door zijn lange bestaan iedere menselijke kronkel herkent 
en daarmee om kan gaan”, zegt Asis. Aynan koestert de Berbercultuur, die door de islamisering 
en Arabisering (islam vanuit de Arabische wereld) dreigt te verdwijnen.

  Inkom €6 - onthaal 19.30 uur (start 20 uur)

Maandag 22 juni  
The proof of the couscous is in the eating - 
Islam, de verlichting en het terrorisme 
door professor Ludo Abicht 

In ‘The proof of the couscous is in the eating - Islam, de verlichting en het terrorisme’ stelt 
Ludo Abicht dat de islam al in de vroege middeleeuwen een verregaande vorm van ‘verlichting’ 
heeft gekend, met onder meer een scherpe scheiding tussen geloof en (rationele) kennis, en 
alle polemiek die ermee gepaard gaat. “En ten slotte moet het duidelijk zijn dat een wereld die 
nog steeds lijdt aan de wonden van de eeuwenlange westerse agressies van het kolonialisme 
en het imperialisme en nog altijd fundamenteel onrechtvaardig georganiseerd is, de ideale 
voedingsbodem is voor allerlei vormen van terrorisme. 

Zij die dat betwisten door te wijzen op het feit dat de meeste terroristen geen arme drommels 
zijn, maar vaak hoogopgeleide intellectuelen met westerse of andere diploma’s, hebben niet 
begrepen dat deze fundamentalisten geen schijn van kans zouden hebben in een wereld waarin 
alle mensen eindelijk aan hun trekken zouden komen en waarin armoede, ongeletterdheid en 
kansloosheid als even grote misdaden worden beschouwd als bijvoorbeeld vroeger de slavernij.”

  Inkom €6 - onthaal 19.30 uur (start 20 uur)


