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Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter 
 

 

Beste vrienden, 
 
Hebt u last van herfstmoeheid ? Wel, wij bij HVV Pajottenland kennen dat blijkbaar niet.  
We hebben nog maar net Gent (her)ontdekt, of eind oktober komt Jean Paul Van 
Bendegem ons voor de derde maal vergasten met een boeiende onderwerp.  (een 
verslag hiervan in het volgend nummer) 
Op 11 november gaat onze traditionele herfstwandeling door: dit maal wordt het 
Vrijzinning Aalst.  En nog is het niet gedaan, want we hebben in november nog een 
culinair hoogstandje met Guy Van Cauteren achter de hand. 
Om nog maar te zwijgen van al wat we al in elkaar hebben gebokst voor 2010: “Vrouwen 
in de wereld”, drie gespreksavonden over en rond vrouwen.  Alle details hierover vind je 
verder in deze editie. 
Ondertussen is ons traditioneel nieuwjaarsetentje ook reeds gepland op 29 januari 
Jawel, we hebben niet stil gezeten in de nazomer. 
Ik hoop dat jullie allemaal van de zomer hebt genoten.  Ik heb dat inmiddels wel gedaan 
en zoals de-ad-interim-voorzitter-en-voorwoord-schrijver het in vorige editie aangaf, 
vindt u dan hier een foto van uw voorzitter met vakantie in Orvieto (de pint ter plaatse 
werd mij aangeboden door niemand minder dan onze penningmeester Joel). 

 
Ik bespaar u de foto’s van uw dienaar aan het zwembad. Ik weet dat u ze gewoon niet 
wil zien… 
Zoals steeds kunt u uw reacties, suggesties en uiteraard ook teksten voor dit blad kwijt 
mezelf  (Jan Truyts Zavelstraat 81 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, 02/582.67.55, 
hvpajot@skynet.be) of bij de eindredactie (Dries Vandermeersch: driesvdm@base.be ) 
 
Tot heel binnenkort op één van onze activiteiten. 
Met vrijzinnige groeten, 
 
Jan Truyts 

 

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. 
 
 



BBQ 2009 
 
Wij, van het bestuur, vinden het elk jaar weer heel fijn dat op het einde van de zomer 
jullie er weer allemaal bij zijn. Dank aan iedereen die op zaterdag 29 augustus afzakte 
naar kasteel La Motte. De sfeer was relax en ongedwongen, zo hebben we het graag. 
 
De Oscars voor de afwas gaan dit jaar met veel dank naar de "teens" wiens naam met 
een J begint nl Jana, Jana en Jan, dank u!!! 
De Oscars voor de koekjes, cake, rijstpap, panna cotta en sla met spekjes en 
pijnboompitten gaan naar Sofie, Paulien en Louise, dank u!!! Natuurlijk mogen we de 
vele andere genomineerden niet vergeten, ook aan hen allemaal, dank u!!! 
 
Een paar jaar geleden deed Marjan Marchand, toenmalig voorzitter van HVV-Nationaal 
haar "Ronde van Vlaanderen". Zij bezocht ons bestuur van HVV-Pajottenland met de 
vraag om binnen de vereniging een subverdeling te maken met "Grijze Geuzen", 
"HUMJOS" ed volgens de generatie van onze leden. Het standpunt van HVV-Pajottenland 
was niet gelijklopend. Wij blijven erbij, wij geven onze "grijze geuzen" niet af en wij 
willen de "kids" de kans geven om te proeven van jongerenactiviteiten bij naaste 
organisaties maar wij willen boven alles een vereniging zijn voor iedereen, alle leeftijden 
rustig bij en onder elkaar, waar iedereen zich goed voelt en iedereen iets terugvindt voor 
zichzelf, over alle generaties heen. 
 
Wat is er mooier dan een bal en een kinderfiets naast lekker eten en drinken bij goed 
weer in een groene omgeving als kasteel La Motte. 
 
Wij, van het bestuur, vonden editie 14 van de jaarlijkse barbecue van HVV-Pajottenland 
weer heel fijn. 
 

 

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.” 
We worden gegidst door twee boegbeelden van de vrijzinnige beweging in het Aalsterse 
namelijk René Van der Speten en Robby Deboelpaep.  
Na de wandeling is een gezellig samenzijn voorzien in de “Borse van Amsterdam” met 
een maaltijd. U kan kiezen tussen stoofvlees met appelmoes en frietjes  of een 
groentenschotel., gevolgd door een kop koffie of thee.  
 Info en inschrijving: Bob Trenson, 02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be  
Deelname :  3 euro zonder maaltijd 

  20 euro met maaltijd (dranken niet inbegrepen) 
 



« Gent Anders Bekeken » 3 oktober 2009 

 
9u30, Sint-Pietersplein in Gent (nee Rome is voor een andere uitstap). Een kleine 30tal 
HVV leden maken zich klaar om Gent te verkennen. Het weer is niet optimaal maar daar 
laten we ons niet ontmoedigen. 
Onder leiding van onze gids nemen we tram #1 richting Korenmarkt waar we een eerste 
zicht krijgen op de 3 torens van Gent. Ondanks de bouwwerf (die ons een diepte-zicht 
geeft op de geschiedenis van Gent) blijft de oplijning van de St-Baafs kathedraal,  het 
Belfort en St-Michielskerk verdomd indrukwekkend.  Na het oppikken van de jongste 
deelnemers die het slachtoffer werden van de “stiptheid” van de NMBS gaat het richting 
museum Dr. Guislain. 
In dit prachtig gebouw met bijhorende binnentuin, krijgen we een historisch overzicht 
van de behandeling van psychiatrische patiënten doorheen de eeuwen en de rol die dit 
instituut gespeeld heeft hierin. Het is soms ontnuchterend om te zien hoe men met 
mensen die “afwijkend” gedrag vertoonden omging. ( http://www.museumdrguislain.be ) 
Hierna met de watertaxi, neen we moesten niet roeien of trappen, richting de oude 
Bijloke. Niet alleen is zo’n bootje razend efficiënt, het geeft ook een uniek zicht op de 
binnenstad. We bekijken het Gravensteen, de Graslei, het oude justitiepaleis en andere 
prachtige bouwwerken vanaf de waterkant.  
Aangekomen in de Bijloke, geeft onze gids een overzicht van de geschiedenis van het 
gebouw, dat net zoals het Dr. Guislain instituut eerst een medische functie had voor het 
omgebouwd werd tot muziekcentrum. Ongelofelijk wat een prachtige zalen en wat een 
mogelijkheden Gent kan bieden. Niet te verwonderen dat de muziekcultuur hier hoogtij 
viert. (http://www.debijloke.be/ ) 
Hierna weer per boot naar het centrum van Gent voor het middagmaal. Eerst Paling in 
het groen en daarna typische Gentse Waterzooi. Hmm lekker !!! 
We beginnen de namiddag met Esoterisch Gent… Wie dacht dat Dan Brown een 
Amerikaan was heeft het mis, het is een Gentenaar en we hebben een rondleiding gehad 
van hem. Wie had ooit gedacht dat de graaf van Vlaanderen en de Queen of Sheba via 
de ark des verbonds met elkaar verbonden waren door buitenaardse krachten ? Of dat de 
St-Baafs kathedraal eigenlijk vol ketterse aanwijzingen zit ? Dat de rechtvaardige 
rechters van het Lam Gods op bestelling gestolen werden om een “verborgen” document 
te bemachtigen ? Dat Eva waarschijnlijk een “kleedje” droeg in het Aards paradijs… Als 

het niet waar is, dan is het toch goed gevonden  
Voor sommigen een hilarische belevenis voor anderen een verbijsterende, maar al bij al 
hebben we toch nader kennis gemaakt met het Gravensteen, de St-Baafs kathedraal en 
het Lam Gods. Via het Gerard De Duivelsteen gaan we weer per boot naar het 
Geuzenhuis. 
We zijn voor op schema, maar eens binnen in het Geuzenhuis krijgen we een snel een 
glas aangeboden om reeds op voorhand de verbroedering met HVV Gent te 
bewerkstelligen. Johan Van de Putte, HVV Vlaanderen, geeft ons een overzicht van de 
geschiedenis van het Geuzenhuis en zijn werking. Het huis werkt op 3 niveaus. Het 
eerste niveau is voorbehouden voor strikt vrijzinnige organisaties, het tweede niveau 
staat open voor iedereen zolang deze geen extremistische visies vertegenwoordigen en 
tenslotte het derde niveau (het café) staat open voor iedereen. Ook drukte Johan Van de 
Putte ons op het hart om vooral de jongere vrijzinnigen niet te vergeten en de rol die het 
lentefeest heeft bij het in contact brengen van jonge gezinnen met het gedachtengoed 
van de vrijzinnigheid. Dankzij de steun van verschillende instanties en de goede 
verstandhouding tussen de verschillende vrijzinnige organisaties kan men gerust stellen 
dat het Geuzenhuis een succesverhaal is.    
Vol goede inspiratie en dromend van eenzelfde verwezenlijking in Vlaams Brabant keren 
we terug naar ons Pajottenland.  
Gent, deze stad vraagt gewoon om meer… (Carl Wyckaert) 



Guy Van Cauteren 
Week van de Smaak 

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

    

Turkije is dit jaar het 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. Naast uitleg over het project de “week van de 
smaak” leert hij ons de basissmaken herkennen en deze te combineren. Tevens licht hij 
doel en opzet van de week van de smaak toe. 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 5 euro 

 

 
Nieuwjaarsetentje 

Vrijdag 29 januari 2010 19u30 
Bistro Margaux, Dorpsplein 3, Sint-Martens Bodegem 

 
Jawel, jullie kunnen jullie agenda reeds vrij houden voor die avond want dan gaat ons 
jaarlijks nieuwjaarsdiner door.Nadat u bij aanvang de jaarverslagen van voorzitter en 
penningmeester hebt moeten aanhoren, wordt uw geduld beloond met een lekkere en 
gezellige maaltijd. 
 

De menu bestaat uit :  
Filet van schartong, tomatenvinigraitte met enokis (Japanse Paddestoelen) en basilicum 
Filet Mignon van Frans varkensvlees,nehm van savooikool, gebakken schorseneren met 
bospaddestoelen 
Ijsgekoelde Weense koffie met Granité van amaretto 
 
De prijs bedraagt 50 euro per persoon (inclusief drank, aperitief en koffie) 
 
Op aanvraag kan een vegetarisch alternatief worden voorzien. 
Inschrijven voor 20 januari bij Bob Trenson, 02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be 

 
 



 

Cyclus :Vrouwen in de wereld 

 
Vorig jaar organiseerde HVV Pajottenland een cyclus over armoede in al zijn facetten. 
Deze keer gaat onze cyclus over vrouwen in de wereld. Lieve Blanquaert, Samira Bendadi 
en Magda Michielsens komen in de eerste helft van 2010 naar Kasteel Lamotte te Dilbeek 
om te spreken over dit boeiende onderwerp. 
Lieve Blancquaert, Fotografe en filmmaakster 

Vrijdag 26 februari 2010 om 20u in Kasteel La Motte. 

Lieve Blancquaert, geboren in 1963, studeerde film en fotografie aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Sinds 1985 
werkt ze als freelance fotograaf voor diverse dag- en weekbladen. In 
haar werk, waaronder de boeken “Vrouw” en “Insjallah, Mevrouw”, 
staat de vrouw vaak centraal.Voor het boek “Vrouw” maakte Lieve 
Blanquaert foto’s bij verhalen van Betty Mellaerts over vrouwen en 
ouder worden. De tentoonstelling, opgezet rond de foto’s uit het 
boek, was te zien op verschillende plaatsen in België en Nederland. 
Lieve werkte eveneens samen met Annemie Struyf aan “Insjallah 

mevrouw”, een reeks verhalen over Afghaanse vrouwen en voor televisie werkte ze mee 
aan “Meisjes van veertig” op “één” in “De Laatste Show”. 
Samira Bendadi “Dolle Amina's. Feminisme in de Arabische wereld” 

Vrijdag 12 maart 2010 om 20u in Kasteel La Motte. 

Veel mensen hier denken dat moslima’s worden onderdrukt door de islam, 
maar voelen zij zich eigenlijk zelf onderdrukt door hun godsdienst of is dit 
eerder een “Westers” standpunt? Bestaat vrouwenemancipatie in de 
islamitische wereld? Journaliste Samira Bendadi reisde door België, 
Frankrijk, Egypte en Marokko en ging te rade bij feministische 
moslimvrouwen uit alle lagen van de bevolking op zoek naar een antwoord. 
Samira Bendadi werkte als journaliste onder meer voor Radio Vlaanderen 
Internationaal, VRT, tvbrussel, Knack en De Standaard. In 2008 

publiceerde ze 'Dolle Amina's', een boek over de positie van de vrouw binnen de Islam en 
Islamitisch feminisme. 
21/05 Magda Michielsens “Wat is seksisme?” 

Vrijdag 21 mei 2010 om 20u in Kasteel La Motte. 

Magda Michielsens, doctor in de Moraalwetenschap, doceerde Vrouwenstudies aan de 
universiteiten van Nijmegen en Antwerpen. Ze is gespecialiseerd in 
Vrouwen en Filosofie en in Gender en Media. Ze schreef onder ander 
“Definiëring van het concept seksisme” en “Gender en Humanisme. 
Voor een combattief vrijzinnig feminisme”. 
Wat is seksisme? Seksisme is het vellen van een waardeoordeel over 
een persoon op grond van zijn of haar geslacht, wat soms leidt tot 
discriminatie of onderdrukking.Meestal bestaat seksisme uit de 
discriminatie van vrouwen. De vrouwenbeweging bestrijdt al sinds 

haar ontstaan de benadeling en discriminatie van vrouwen. Onder andere“Het 
Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Vrouwendiscriminatie”, ook wel het VN-
Vrouwenverdrag en het vrouwenstemrecht zijn het resultaat van deze strijd. De 
vrouwenbeweging heeft een lange weg afgelegd, maar toch blijven vrouwen tot op de 
dag van vandaag op bepaalde vlakken benadeeld. De loonkloof tussen mannen en 
vrouwen bedraagt bijvoorbeeld nog altijd bijna 24%, omgerekend naar een werkdag van 
9.00 tot 17.OOu betekent dit dat vrouwen vanaf 15.O5u gratis werken.Dit wil natuurlijk 
niet zeggen dat mannen niet gediscrimineerd worden op basis van hun geslacht. Vooral 
op het gebied van ouderschap en partnergeweld, worden mannen nog vaak 

achtergesteld. 



 

 

 

Programma- najaar 2009 
 

 
Woensdag 11 november 2009, 11uur 

Herfstwandeling 
Wandeling in vrijzinnig Aalst 
Start : Grote Markt, Aalst 

 

Vrijdag 27 november 2009, 20uur 

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

 

Vrijdag 29 janauri 2010, 19u30 

Nieuwjaarsetentje 
Bistro Margaux-Dorpsplein 3, Sint-Martens-Bodegem 

 

♀♀♀♀♀♀♀Cyclus vrouwen in de wereld♀♀♀♀♀ 
 

Vrijdag 26 februari 2010, 20u 

Lieve Blancquaert 
Fotografe en filmmaakster  

Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle 

 

Vrijdag 12 maart 2010 ,20u  
Samira Bendadi 
“Dolle Amina's. Feminisme in de Arabische wereld” 

 Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle 

 

Vrijdag 21 mei 

Magda Michielsens  
“Wat is seksisme?” 

Vrijdag 21 mei 2010, 20u   

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’) 


