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Historiek van 50 jaar 
    Actueel Denken en Leven 
         Antwerpen

Actueel Denken en Leven startte in september 1970 in Antwerpen.

De stichters, Marthe Leclef-Van Oncem, Suzanne Moens-Van Iper en Marie-Claire 
Nédée-Schellemans koesterden de idee om thuiswerkende vrouwen de kans te geven 
hun wereld te verruimen door lezingen aan te bieden. Dit concept werd overgenomen 
van Connaissance et Vie d'aujourd'hui, een Franstalig initiatief in Brussel en Wallonië. 
Het logo symboliseert ‘in een open kring samenwerken aan de toekomst’. 



Vele steden in Vlaanderen volgden de succesformule van Antwerpen. In de jaren 
‘70 waren dit Kortrijk, Gent, Leuven, Brugge, Hasselt, Brussel, Mechelen, Turnhout 
en Grimbergen. Vanaf 1980 Aalst, Brasschaat en de Westhoek. Zo bereikt Actueel 
Denken en Leven in Vlaanderen en Brussel bijna 7.000 leden. Deze 13 afdelingen 
komen tweemaal per jaar samen om programma’s te bespreken en van gedachten 
te wisselen over zaken die iedereen aanbelangen. 
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In de wervingsfolder van 1970 spoorde het bestuur de leden aan om zelf nota's 
te nemen van de lezingen. Gaandeweg namen Ria De Boodt en nadien Gilberte 
Rieke de pen ter hand om korte inhouden te maken. Tot op heden bestaat er een 
jaarabonnement op de hele reeks.

Naast lezingen organiseerde ADL in het voorjaar ook culturele uitstappen in gans 
België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Hier brachten uitstekende gidsen 
honderden leden in contact met hedendaagse kunst en architectuur, steeds in 
combinatie met een verzorgde lunch om elkaar beter te leren kennen. In 2016 
kwam om diverse redenen een eind aan deze lange traditie.

In Vlaanderen bestond al een lange traditie van vormende bewegingen voor vrouwen, 
maar Actueel Denken en Leven wilde geen beweging zijn. Het doel was en is om in 
een vriendschappelijke sfeer een academisch-wetenschappelijke vorming aan te 
bieden voor vrouwen. Het verschil ligt ook in de pluralistische houding bij de keuze 
van de sprekers: zij brengen kennis over en vertolken ideeën uit alle hoeken van de 
samenleving. Bovendien wilden de stichters onafhankelijk blijven van subsidies.

De vzw die de stichters oprichtten, formuleerde dit alles treffend in haar doelstelling: 
‘de culturele ontplooiing van de moderne vrouw, zonder onderscheid van nationaliteit, 
ras, rang, godsdienstige of filosofische overtuiging’. De formule van namiddaglezingen 
– met babysitdienst tot begin jaren ‘90 – richtte zich op vrouwen die niet buitenshuis 
aan het werk waren, zodat ADL de facto een middenklasse publiek bereikte.



Marianne Gunzburg       Els Verstraete         Goedele Verlinden      Vera Huyghebaert         Liselotte Goor

Geleidelijk aan gaven de stichters de fakkel door. Marianne Haverhals-Gunzburg, 
Chantal Maes-Platteau en Dominique Michielsen kwamen de rangen versterken. 
Nadien kwam er – gaandeweg onder het voorzitterschap van Marianne – weer 
een nieuwe lichting met Els Verstraete, Goedele Verlinden, Vera Huyghebaert en 
Liselotte Goor, die tot op vandaag het bestuur vormen.

De lezingen vonden oorspronkelijk plaats in het Bouwcentrum, nadien in het Romy 
Goldmuntz Center. Toen deze zaal te klein werd, kon ADL gelukkig terecht in de 
pas gebouwde aula Fernand Nédée van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Op 
den duur drong zich ook hier een verhuis op omdat de universiteit deze zaal meer 
zelf nodig had. Sinds 2011 is de vaste stek de Blauwe Zaal van deSingel. Vanaf dan 
biedt ADL ook een facultatief Actueel@Podiumabonnement aan, een selectie van 
podiumkunstvoorstellingen uit het deSingel-aanbod. 

Waar staan we nu?

Zelfontplooiing en emancipatie van de vrouw dragen we nog steeds hoog in het 
vaandel. Vrouwen blijven graag andere vrouwen opzoeken om van gedachten te 
wisselen aan de hand van een lezing over een actueel thema. Dat blijkt uit het 
groeiend aantal leden.

Tegelijk evolueren we mee met nieuwe tendensen in de samenleving. Onder 
invloed van waarden als gelijkheid, gelijke kansen en non-discriminatie ontstond 
er wetgeving – aangestuurd door Europa – om in publieke fora zoals Actueel geen 
onderscheid meer te maken op basis van geslacht.
Actueel Denken en Leven Antwerpen verwelkomt op haar vijftigste verjaardag
– wat een historisch moment! – dus ook mannen en zoekt naar een nieuw evenwicht.





Zomer 1970 - Folder om de eerste leden te werven


