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jimmy koppen

Jimmy Koppen is doctor in de geschiedenis en als vrijwillig wetenschappelijk me-
dewerker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert o.a. over vrij-
metselarij, het vrijzinnig humanisme, het liberalisme, onderwijs en over politieke 
geschiedenis van België. Hij is auteur van diverse boeken voor groot publiek, waar-
onder Vrijmetselarij voor Dummies en De Paradox van Vrijmetselarij.

humanistische-vrijzinnige vereniging

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is een sociaal-culturele organisatie 
voor vrijdenkers in Vlaanderen. De HVV verdedigt het recht op vrije meningsuiting 
en zet zich in voor respect voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht op 
abortus en euthanasie. Klik hier voor meer informatie.

de vrijzinnige dienst van de universiteit antwerpen

De vrijzinnige dienst organiseert tal van activiteiten die onze blik op de wereld ver-
rijken: tijdens lezingen, debatten, theatervoorstellingen, poëzievoordrachten, film-
avonden passeren de meest uiteenlopende maar levensbeschouwelijk relevante 
onderwerpen de revue. Verder brengen we de studenten graag in contact met gelijk-
gezinden. Klik hier voor meer informatie. 

https://www.h-vv.be/
https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/ontspanning-engagement/levensbeschouwing/vrijzinnige-dienst/
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Obediënties in Nederland en België

Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij - www.nggv.nl (voor mannen en vrouwen)

Le Droit Humain Federatie Nederland - www.ledroithumain.nl (voor mannen en vrouwen)

Orde der Vrijmetselaren - www.vrijmetselarij.nl (voor mannen)

Grootoosten van België - www.gob.be (voor mannen)

Vrouwengrootloge van België - www.glfb.be (voor vrouwen)

Le Droit Humain Federatie België - www.droit-humain.be (voor mannen en vrouwen)

Grootloge van België - www.glb.be (voor mannen)

Lithos Confederatie van Loges - www.lcl.fm (voor mannen en vrouwen)
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