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Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter 
 

 
 

Beste Vrienden, 
 
Stilaan loopt de zomer op zijn einde,en terwijl deze letters op de computer worden 
ingetikt, verblijft de voorzitter onder een stralende zon in het hete binnenland van Italië. 
Hij heeft mij daardoor “opgezadeld” om het meest gelezen artikel van ons tijdschrift voor 
éénmaal van hem over te nemen. Als ruil heeft hij beloofd dat hij voor het volgend 
nummer een foto van hem aan zijn vakantiezwembad ter beschikking zal stellen als….. 
illustratiemateriaal.(???) 
Binnen enkele weken openen opnieuw de schoolpoorten, maar vooraleer dit gebeurt 
heeft onze veertiende editie van de stilaan beroemde BBQ plaats. Indien de opkomst 
even groot zal zijn als tijdens het succesvolle aperitiefconcert met de Freddy Sunder 
band, staan de koks en keukenpersoneel enkele “hete” uren te wachten op 29 augustus.  
In de herfst staan reeds een aantal activiteiten gepland. Zo gaan op 3 oktober naar Gent, 
waar we deze stad vanuit een ander perspectief te zien zullen krijgen. Op 30 oktober 
komt Jean-Pierre Van Bendegem ons onderhouden over.zijn laatste boek “over wat ik 
nog wil schrijven”.  Wij kennen Jean Pierre van vorige activiteiten en weten dus dat ons 
weer een zinvolle en aangename vrijdagvond te wachten staat met veel humor. Op 11 
november trekken we onze stapschoenen aan voor een herfstwandeling in het vrijzinnige 
Aalst Later in november organiseren we nog in het kader van de week van de smaak een 
culinaire activiteit met chef Guy Van Cauteren.  
Het voorjaar wordt ook reeds voorbereid en daar staat reeds een activiteit op stapel met 
fotografe, wereldreizigster Lieve Blanquaert over de rol van vrouwen in de wereld. Datum 
is nog nader te bepalen. 
Verder in dit nummer willen we ook nog plaats maken voor een herinnering aan één van 
onze trouwste leden, Frans Gyselinck, waarvan we jammergenoeg afscheid moesten 
nemen. 
We ruimen ook plaats, na kort intern overleg, voor de opinie van onze nationaal 
voorzitter en onze adjunct-directeur van HV over de hoofddoekenkwestie. 
Je merkt dat het bestuur niet stil zit, ook niet tijdens vakantieperiodes. We hopen jullie 
dan ook op één van onze volgende activiteiten te mogen begroeten.   

 
Zoals steeds kunt u uw reacties, suggesties en uiteraard ook teksten voor dit blad kwijt bij mezelf 
(Dries Vandermeersch) of bij de voorzitter (Jan Truyts Zavelstraat 81 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, 
02/582.67.55, hvpajot@skynet.be). 
 
Tot binnenkort 
Dries Vandermeersch 

 
 
 
 

 

Redactie: Marleen Carlé, Bob Trenson, Jan Truyts, Kim Van Cauwelaert,  
Joël Van Rossem, Georges Vandenborre, Dries Vandermeersch. Carl Wyckaert 
 
 
Reacties, suggesties en teksten: hvpajot@skynet.be. 
 
 



 

 
 

 

Een hoofddoekverbod is niet het einde van 
de wereld 
Rik Pinxten en Björn Siffer (voorzitter en adjunct-directeur HVV) 

Is de hoofddoek een godsdienstig symbool of niet? Wij vermoeden van wel gezien de 
hevige tegenstand van moslims. Is een hoofddoek nu verplicht of niet in de islam? 
Eigenlijk wil ik het daar niet over hebben, want dit is een geloofskwestie en ik geloof niet. 
Ik beweer wel iets te weten over het begrip ‘identiteit’. Hoe definieer je identiteit? We 
vergeten te vaak dat onze afstamming gemengd is en we verkiezen ons in te beelden dat 
we een vaste en zekere identiteit bezitten, omschreven en bepaald door de bodem, of 
door de godsdienst, of door de volksgroep of door de natie. Nationalisten en racis-ten 
baseren hun identiteit hoofdzakelijk op één aspect. Bodem, of volkscultuur, of ras. 
Nochtans is een identiteit vooral meerlagig. Een mens kan afkomstig zijn uit een 
bepaalde streek, een bepaalde politieke overtuiging hebben of een bepaalde 
levensbeschouwing aanhangen. Dat zijn allemaal aspecten van een identiteit. De Frans-
Libanese auteur Amin Maalouf schreef er een interessant essay over: “Les identités 
meurtrières”. Als je één aspect uit je identiteit licht en je je enkel daar mee 
vereenzelvigt, dan word je afhankelijk van dat ene aspect en ben je ook snel geraakt als 
men je aanvalt op dat aspect. Het is algemeen bekend dat nogal wat migranten een 
identiteitscrisis doormaken. Ze beseffen dat hun afkomst of die van hun (voor)ouders 
elders ligt, ze zijn vaak de taal onvoldoende machtig en ze zien er ook wat anders uit dan 
de meerderheid van de andere mensen die ze dagelijks op straat ontmoeten. Ook een 
goede job vinden, ligt soms heel moeilijk. Wat is dan een begrijpelijke, menselijke 
reactie? Terugplooien op een facet in je leven waarin je wel houvast vindt. Voor vele 
migranten is dit godsdienst. Wanneer ze dan ook nog eens op dit aspect worden 
aangevallen – geef toe, de islam is niet echt populair in het westen – dan gaan ze heel 
defensief en radicaal reageren. Maar ze laten zich te gemakkelijk voor één gat vangen. 
En een overheid, of in dit geval een school die bij voorkeur een instituut is dat een 
pedagogisch project uitdraagt in de hoop jongeren op te voeden tot kritische bur-gers, 
heeft het recht, ja zelfs de plicht, om haar jongeren bij te sturen indien het dreigt mis te 
lopen met die identiteitsbeleving. 
Het godsdienstige aspect van hun identiteit is té prominent aanwezig. In die zin dat het 
niet gezond meer is. Het is niet gezond dat aan jonge mensen niet meer kan gevraagd 
worden om die ene, meestal godsdienstige, uiting van hun nochtans meerlagige 
identiteit, even – gedurende de schooluren – af te zetten. Dit is problematisch. Zoals het 
ook problematisch is dat een imam een binnen de schoolpoorten georganiseerd 
beschaafd debat monopoliseert en een ganse menigte “Allah Akbar” laat schreeuwen. Of 
oproept niet meer naar school te gaan, waarmee hij eigenlijk de boodschap geeft dat 
godsdienst belangrijker is dan onderwijs. 
De Athenea van Antwerpen en Hoboken verbieden overigens alle politieke en religieuze 
symbolen. Dus niet enkel de hoofddoek. Dat de athenea een poging doen om 
kledingvoorschriften voor iedereen gelijk te stellen, komt in het debat van de voorbije 
dagen onvoldoende aan bod. Het valt ons inderdaad op dat er weinig wordt gezegd over 
de grond van de zaak. Niemand verwoordt dit beter dan directrice Karin Heremans zelf: 
“Ik denk dat we naar een samenlevingsmodel moeten waarin we compromissen kunnen 
vragen van iedereen en waarbij we aan allochtonen kunnen vragen dat de hoofddoek 
soms afgedaan wordt.” In de meeste Antwerpse scholen geldt – zeer eenvoudig – een 
hoofddekselverbod. Iedereen wordt gevraagd dit te respecteren. Waarom zou voor 
moslims dan een uitzondering moeten gemaakt worden? Omdat het over godsdienst 
gaat? Heeft godsdienst dan zo’n verheven statuut dat ze boven algemene regels staat? Ik 
denk dat de seculiere rechtsstaat hier het belangrijke signaal moet geven dat dit niet zo 
is. 
Onder normale omstandigheden zou een hoofddoekverbod misschien niet aan de orde 
zijn. De vraag is echter of er nog sprake is van normale omstandigheden. Dat de 



islamitische godsdienst oprukt en radicaliseert, daarover is iedereen het eens. Je ziet 
vandaag veel meer hoofddoeken op straat en op school dan vroeger. Leerkrachten 
krijgen het steeds moeilijker om te onderwijzen over de evolutieleer en moeten steeds 
vaker hun lessen onderbreken omdat islamitische leerlingen protesteren en de leerkracht 
verwijten “haram” kleding te dragen of meningen te vertolken die haram zijn. Wie twijfelt 
aan dit snel oprukkende fenomeen moet maar eens wat minder opiniestukken lezen en 
praten met mensen in het veld. Met onderwijzers en maatschappelijk assistenten 
bijvoorbeeld. Zij ondervinden de problematiek dag na dag en wensen deze niet meer te 
relativeren. Zij vragen dat de overheid ingrijpt en eens duidelijk zegt waar de grenzen 
van godsdienstige aanspraken liggen en waar het algemeen belang primeert boven 
godsdienst. 
Denkt u nu echt dat het daar in Antwerpen en Hoboken allemaal dommeriken zijn die 
niet weten dat hun maatregel er op korte termijn voor zorgt dat bepaalde meisjes van 
hun familie niet meer mogen studeren? Denkt u nu echt dat die progressieve directies in 
Antwerpen en Hoboken niet weten dat emancipatie best van de onderdrukte groep zélf 
uitgaat en dat emancipatie onder dwang nogal paternalistisch is? Denkt u nu echt dat 
een progressief instituut als het Atheneum van Antwerpen, dat al jaren schitterend werk 
levert rond actief pluralisme, nu opeens gekaapt wordt door rabiate godsdiensthaters? 
Zou er echt niet een klein beetje meer aan de hand zijn? Zou het niet kunnen dat dit een 
schreeuw is naar onze politici om eindelijk eens beleid te voeren rond integratie? Dat dit 
een daad is – uit noodzaak – die even duidelijk wil stellen waar het algemeen belang 
primeert boven godsdienstige belangen? Dat dit een pedagogische maatregel is die het 
belang van godsdienst even terug in het juiste perspectief en binnen de juiste proporties 
wil brengen? 
Net als Meyrem Almaci (Groen!), Kris Van Dijck (NVA) en vele andere politici vraag ik 
een open debat – feiten op tafel – over de machocultuur bij moslimjongens, over 
familiaal geweld, over godsdienstige indoctrinatie, over gelijkheid van man en vrouw, 
over schijnhuwelijken en huwelijksmigratie, over scheiding van kerk en staat, over 
vrijheid van meningsuiting. Ik vraag méér dan een meldpunt discri-minatie. Ik vraag dat 
het thema hoog op de politieke agenda wordt geplaatst en niet wordt overgelaten aan de 
profeten van de clash of civilizations, zoals dat vroeger gebeurd is.  
Ik stel voor dat de Minister van Onderwijs zich niet langer wegsteekt achter de 
autonomie van de scholen en eens nagaat in hoeverre gescheiden godsdienst- en 
zedenleerklasjes bijdragen tot het onbekend-maakt-onbemind fenomeen. Bereiden we 
onze jongeren zo optimaal voor op een interculturele samenleving? Vinden wij het 
normaal dat jongeren al vanaf hun zesde geïndoctrineerd worden dat ze van klei 
gemaakt zijn en pas vanaf hun twaalfde vernemen dat ze van apen afstammen? Hoe 
komt het dat een zelfbewuste en niet van assertiviteit gespeende moslima in het KA 
Antwerpen verklaart dat er een islamitische expansie aan de gang is die door de 
goddelijke hand wordt gestuurd? 
Ik stel ook voor dat de overheid een grondige bevraging organiseert over de verhouding 
tussen levensbeschouwing en overheid. In de eerste plaats bij de mensen in het veld. Bij 
onderwijzers, maatschappelijk assistenten, verenigingen, medewerkers van VDAB, 
politieagenten, straathoekwerkers, kortom bij mensen die dagdagelijks geconfronteerd 
worden met de samenlevingsproblemen. 
Ik stel ten slotte ook voor dat iedereen eens rustig de tijd neemt om voor zichzelf uit te 
maken wat er nu werkelijk aan de hand is. Beste moslima’s, een hoofddoekverbod is niet 
het einde van de wereld. Ga vooral verder met studeren. Discussieer met elkaar over 
godsdienst, maar ook over politiek, over sport, over liefde, over seks, over alle dingen 
die het leven mooi of lelijk maken. En draag die hoofddoek thuis of op straat, niemand 
verbiedt dit. Draag hem even niet op school of wanneer je een openbare functie 
uitoefent. Geef en neem.  
 
Hendrik Pinxten en Björn Siffer 
(De auteurs zijn respectievelijk voorzitter en woordvoerder van HVV) 
Dit opiniestuk verscheen op 26 juni in De Morgen 

 



In Memoriam   

FRANS GYSELINCK 
 

Op 20 mei 2009 overleed op 79 jarige leeftijd,  
één van onze trouwste leden Frans Gyselinck. 
Frans was samen met zijn vrouw Marie Jeanne  

veelvuldig te zien bij onze activiteiten  
waar hij steeds een aandachtige luisteraar of deelnemer van was. 

Het bestuur brengt dan ook een eresaluut aan Frans 
 en wenst zijn vrouw Marie Jeanne veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Het verheugt ons Marie-Jeanne  
dat je eind deze maand reeds ingeschreven bent voor onze BBQ. 

 
 
 

 

Jean Paul Van Bendegem 
“Over wat ik nog wil schrijven” 
Kasteel La Motte, vrijdag 30.10.2009, 20 uur 

  
Jean Paul Van Bendegem is een knappe wetenschapper en een boeiende persoonlijkheid. 
Hij is hoogleraar logica en wetenschapsfilosoof aan de VUB, maar zijn interesses zijn om 
zo te zeggen oeverloos. 
Zo schreef hij laatst het boek Over wat ik nog wil schrijven (tweede druk: 2009) en 
daarover spreekt hij voor ons.  
Ik speel leentjebuur: “Tien nog te realiseren boekprojekten worden hier gepresenteerd, 
die alle te maken hebben met de in alle richtingen uitwaaierende interesses van de 
auteur. Van Sherlock Holmes tot de vrijmetselarij, van religie tot pornografie, van 
wiskunde over literatuur tot stripverhalen, van muziek tot architectuur en, niet te 
vergeten: sceptisch te zijn.” 
Moet die man nog aangeprezen worden? – Neen, hij vergastte ons reeds op “Atheïsme” 
(08.06.1998) en “Waarom vergissen wij ons zo vaak?” (03.12.2004), maar sedert zijn 
TV-optredens (“De slimste mens”, “Panorama” onlangs, enz.) is hij wereldberoemd in 
Vlaanderen. Dus, geen luie zetel als excuus om niet te komen! 
Info:  Bob Trenson, 02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be 

Deelname : 3 euro  

  
 

Jan Louies 
Wandeling in vrijzinnig Aalst 

Start: Aalst, Grote Markt, woensdag 11.11.2009  11u [duur: 2 uur] 
  

HVV Aalst heeft een mooie brochure uitgegeven: “Vrij-zinnig Aalst, een wandeling 

doorheen eeuwen geschiedenis”, met als toelichting: “Een Aalstenaar is een 
chauvinist, houdt niet van gezag, is een kritikaster, houdt van zijn vrijheid. Aalst is veel 
meer dan de stad van Dirk Martens, Charles Woeste en Daens. Wandel mee door de 
stadskern en ontdek de historiek achter tal van gebouwen en monumenten, bestaand of 
verdwenen... Ontdek het humanistisch en vrijzinnig Aalst.” 
In ieder geval, Jan Louies is een gekende waarde: hij verzorgde voor ons reeds een 
wandeling (11.11.2003) en leerde ons genieten (voor zover nog nodig) van onze 
streekbieren (15.05.2004). Allebei even deskundig.  
 Info en inschrijving: Bob Trenson, 02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be  
Deelname : 3 euro 
  



Zaterdag  3 oktober 2009 
Onder het motto 

“ GENT ANDERS BEKEKEN” 
gaan we voor één dag naar de Artevelde-stede 

onder de leiding van Carl WYCKAERT en Lut Depaepe 
voorzitster van de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen 

  
Vertrek in Asse om 9 uur Boekvosplein 
 10u00:  
Aankomst in Gent op het St. Pietersplein waar wagen kan geparkeerd worden in de 
gezellige ondergrondse parking. De gids wacht u op om een bezoek te brengen aan het 
Dr. Ghislainmuseum. 
Wij gaan daar naartoe met de tramlijn nr. “1”. 
 11u30: 
Met de tramlijn nr “1” terugkeren tot aan het Rabot waar de we bootjes instappen voor 
ons bezoek aan de Bijloke-site. 
Bezoek aan het oude en de steeds vernieuwende Bijloke-site, met zijn museum, het 
muziekcentrum, enz. 
 13u30:  
Per taxiboot varen we naar het stadscentrum (Graslei) onder de begeleiding van de gids. 
Middagmaal in het restaurant TRIOS, Donkersteeg 26 GENT 

Menu: 

Paling in ’t Groen 
Gentse Kippewaterzooi 

Vla 
(kostprijs 23 euro) 

 15u00: 
Bezoek aan de esoterische  binnenstad waarvan de vele monumenten, beelden en 
schilderijen getuigen van de invloed van de geest der middeleeuwen en de Renaissance. 
 17u00: 
Wij varen terug langs het Geeraard Duivelsteen naar het Geuzenhuis alwaar een 
vertegenwoordiger van HVV-Gent u verwelkomt. 
 18u30: 
Bezoek van het Geuzenhuis en uitleg over de werking. 
 19u30: 
Te voet tot aan het St. Pietersplein voor de terugreis (5 minuten). 
Opgelet Er kunnen slechts 32 deelnemers mee 
Deelnameprijs 15 euro (gids, tram, toegangsprijs,boottocht)  
!!maaltijd apart te betalen!! 
Info en inschrijving: Bob Trenson, 02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be 
 

 
 

Aperitiefconcert groot succes 
 

Ons aperitiefconcert van 24 mei was een schot in de roos.Een talrijk opgekomen publiek, 
schuimwijn en muziek Een zonnige zondagmiddag gleed weg bij de tonen van het Friends 
combo van onder andere “Night train”, “L’important c’est la rose” , “Bei mir bist du 
schön”, “Dromen zijn bedrog”, etc….Lag het nu aan het alcoholverbruik of aan het orkest, 
maar regelmatig hoorden we vanuit het publiek een meewiegend geneurie tot meezingen 
uit volle borst. Het hoeven niet altijd nationalistische zangfestijnen te zijn…… Een 
optreden en activiteit die zeker bij een groot deel van ons ouder publiek in de smaak viel. 
Tijdens deze activciteit werden ook de cheques met de opbrengts van de 
driestuiversopera overhandigd Meer en foto’s in ons volgend nummer 



 Veertiende Editie van de inmiddels legendarische en onovertroffen 

 

HVV Pajottenland – Barbie-Q 
Zaterdag 29 augustus 2009 

Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle 
Vanaf 15h00 

 

 
 

Inschrijven via hvpajot@skynet.be 
Of bij Bob Trenson: 02/452.67.76 

Volwassenen: €23  
Kinderen tot 17 jaar: €15 
Kinderen jonger dan 10 jaar eten gratis.  

(dranken inbegrepen). 
 
 
 
 

Guy Van Cauteren 
Week van de Smaak 

Kasteel La Motte Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag 27 november27 november27 november27 november 20 u 20 u 20 u 20 u    

Turkije is dit jaar te gastland van de week van de smaak. Guy Van Cauteren bekend als 
topchef van “’t Laurierblad” en regelmatig te zien op Vitaya zal ons onderhouden over de 
Turkse Keuken en zijn invloed bij ons. Wie weet zullen niet alleen ons zicht en oren 
verwend worden, maar misschien ook onze smaakpappilen…….. 

Info en inschrijving: Bob Trenson, 02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be 
Inkom 3 euro 

 

 



 

 

 

Programma- najaar 2009 
 

 
 

 

Zaterdag 29 augustus 2009, 15 uur 

BBQ 
Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle 

 

 

Zaterdag 3 oktober  2009, 9 uur 

Gent anders bekeken  
Boekfosplein Asse  

 

 

Vrijdag 30  oktober 2009, 20uur 

JP Van Bendegem 
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle 

 

 

Woensdag 11 november 2009, 11uur 

Herfstwandeling 
Wandeling in vrijzinnig Aalst 
Start : Grote Markt Aalst 

 

 

Vrijdag 27 november 20uur 

Guy Van Cauteren 
Week van de smaak 
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap Humanistisch Verbond Pajottenland 

 

Door overschrijving op rekeningnummer 001-1777562-16 van HVV, Lange 

Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met vermelding ‘HV-afdeling 146 (= HV-

Pajottenland). 

 

A-lid 18 euro (tijdschrift ‘Het Vrije Woord’ + ‘Vrijzinnig Pajottenland’) 

B-lid 7 euro (tijdschrift ‘Vrijzinnig Pajottenland’) 


