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Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter 
 

 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
Vooreerst wil ik iedereen een fantastisch 2010 toewensen en 
mogen u en de uwen dit jaar elke tegenslag ontzegd worden. 
Tegelijkertijd kan niemand, en zeker ook ik niet, naast de 
actualiteit waarmee het nieuwe jaar werd ingezet: de rampspoed 
die zoveel duizenden mensen aan de andere zijde van de wereld 
ondergaan. De vernietigende kracht van de aarde en de natuur kan 
verschrikkelijk zijn. Het staat buiten kijf dat het onze plicht is deze 
mensen te helpen. 
 
Het sturen van SMS-jes naar MNM is echter niet mijn ding; ook het 
storten op een rekening mij aangepraat door één of andere 
televisiefiguur, ligt mij moeilijk. Dus moet ik maar zelf op zoek 
gaan naar iets concreets, een initiatief dat me enthousiasmeert en 
me raakt. 
 
In maart 2006 hebben we met HVV Dirk Danschutter uitgenodigd 
om te komen spreken over het B-Fast team. Vandaag leidt 
diezelfde man het tweede B-Fast team dat naar Haïti is gezonden. 
 
In zijn spoor vertrok ook zijn dochter Svanne. Zij is 
laatstejaarsstudente verpleegkunde aan de Erasmushogeschool 
Brussel en is meegereisd met het B-Fast team om medische hulp 
te bieden aan de slachtoffers daar. Ik vind het 
bewonderenswaardig dat een jonge adolescente, in de roes van 
het studentenleven, zonder veel twijfel deze reis onderneemt. 



 
Dit initiatief verdient volgens mij aandacht en steun. De vzw 
PICARO organiseert samen met B-Fast, pediatrische zorg in het 
gebied en kan daarvoor uiteraard financiële steun gebruiken. 
Indien iemand het initiatief van deze jonge studente wil steunen, 
kan dat via storting aan DISO vzw (een gelieerde vereniging die 
de fondsen verzamelt) met de vermelding ‘PICARO Svanne” op de 
rekening met nummer 430-0836951-26. 
 
Ik ga alvast mijn steentje bijdragen.  
 
Met vriendelijke groeten en tot heel binnenkort op één van onze 
activiteiten, 
 
 
Jan TRUYTS 
Voorzitter 
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Moreel Verslag 2009 
(Toespraak naar aanleiding van de algemene vergadering dd 29 januari 2010) 
 
Beste vrienden, 
 
Vooreerst herinner ik iedereen graag aan onze stichtingsvergadering 
gehouden ook in Ternat, in De Ploter, op 11 december 1995. Dus bijna15 
jaar na onze stichting krijgen jullie - terug in Ternat - het jaarlijkse 
overzicht van de activiteiten van de afgelopen twaalf maanden, of meer 
plechtig, het moreel verslag van de voorzitter.   
Het was op 30 januari van vorig jaar dat jullie de vorige editie van de 
statutaire verslagen mochten aanhoren; dit maal in Restaurant De Pajot 
te Anderlecht. 
Op 6 maart kregen we Professor De Groof van de VUB op bezoek die ons 
een historisch overzicht gaf van de territoriale ontwikkeling van de stad 
Brussel en haar groei door de eeuwen heen.  De bedoeling was ons op 
deze wijze een historisch inzicht te geven in de huidige problematiek 
rond Brussel Halle Vilvoorde.  
Maandag 13 april was het paasmaandag en dan trekken wij allemaal 
onze wandelschoenen aan.  Het Hallerbos was plaats van de afspraak; de 
hyacinten stonden in volle bloei en het was een prachtige dag.  Dus een 
enig mooie setting, een grote opkomst en een prima sfeer, nog meer 
nadat een aantal van onze vrienden het aperitief achter de kiezen 
hadden. 
Jacky Goris, voormalig voorzitter van het Grootoosten van België, heeft 
ons op 8 mei een glimp gegund ‘achter de poorten van de vrijmetselarij’.  
Hij gaf een boeiende introductie over waar de vrijmetselarij voor staat, 
hoe zij werkt en hoe zij georganiseerd is; dit alles doorspekt met 
persoonlijke kanttekeningen van de spreker. 
Van de ernst van de loge naar een voormiddag ontspanning omkaderd 
met lichte maar uitstekende muziek moet natuurlijk kunnen.  24 mei 
2009, kasteel La Motte, Friends Combo… Een middag vol pure nostalgie 
voor de zestigplussers onder ons en een ontdekking voor de jongere 
leden van onze vereniging.  De drummer was wel zijn trommel vergeten, 
nochtans had hij niet gedronken die ochtend. Gelukkig was er Freddy 
Sunder die nog altijd even scherp staat en menig vrouwenhart die 
middag sneller deed kloppen.  Die prachtige voormiddag hebben we in 
de tuinen van ons kasteel ook de cheques overgemaakt aan 
vertegenwoordigers van t’Sijpken en Nasci.  Zoals u zich herinnert 
waren deze twee projecten weerhouden om te delen in de opbrengsten 
van de organisatie van de Driestuiveropera het jaar voordien. 
Van het ene tuinfeest naar het andere. Op 29 augustus, na ons 
zomerreces, was er de traditionele BBQ. Alweer in La Motte, alweer een 
prachtige zomerdag, alweer veel volk en alweer veel sfeer.  Met dank 
aan de ploeg van jonge helpers, die we stilaan tot onze vaste kern van 
medewerkers mogen rekenen, althans dat hopen we tenminste voor de 
volgende editie. 
Wanneer Carl iets in mekaar bokst weet je dat verveling nooit zal 
toeslaan. Zo ook wanneer hij ons samen met Tania een dagje Gent 
voorschotelt. Spijts het miezerige weer hebben we een gezellige en 
leerrijke dag doorgemaakt.  Gent is niet enkel de stad waar je de meest 
fantastische vrouw kan ontmoeten, maar het is ook een belangrijk stuk 
geschiedenis van onze contreien met mooie historische gebouwen en 
sites.  Al moet meegegeven worden dat de ene Gentse gids al over iets 



meer fantasie beschikt dan de andere, nietwaar Bob.  Tot slot van de dag 
waren we uitgenodigd in het Geuzenhuis, het ontmoetingscentrum van 
de vrijzinnige gemeenschap in Gent, waar we werden vergast op een 
rondleiding in het gebouw en een receptie aangeboden door HVV Gent. 
Weinig verenigingen kunnen zeggen dat ze Jean-Paul Van Bendegem, 
inmiddels toegetreden tot de kring van de Bekende Vlamingen, drie maal 
op hun lijst van gastsprekers hebben staan.  Ofwel kent Bob hem écht 
heel goed, ofwel kan Bob het zo vragen dat de spreker in kwestie niet 
kan weigeren.  Soit, de filosoferende wiskundige, was in 2010 voor een 
derde maal te gast bij ons in La Motte.  Op 30 oktober deed hij een 
uiteenzetting over wat hij nog wil schrijven. Naar aanleiding van zijn 
recente boek met de gelijknamige titel, maakte Van Bendegem ons 
deelgenoot van de onderwerpen die hem bijzonder boeien en waarover 
hij ooit nog een boek zou willen schrijven maar waarvan het hem 
statistisch quasi onmogelijk lijkt dat hij daar ooit nog zal in slagen.  
Kortom Van Bendegem ten voeten uit en dus een ongemeen boeiende, 
prikkelende, soms confronterende en uiteraard ook humoristische 
avond.  
HVV Aalst bestaat 40 jaar en naar aanleiding van deze verjaardag 
hebben onze vrienden aan de Dender een wandeling door vrijzinnig Aalst 
uitgestippeld.  Reden genoeg voor ons om de jaarlijkse herfstwandeling 
in de carnavalstad te organiseren.  Niemand minder dan de voorzitter én 
de secretaris van HVV Aalst waren onze gidsen.  Zonder meer een 
boeiende middag, ook al omdat een Aalstenaar vertelt over zijn stad 
alsof ze een hoofdrol heeft gespeeld in het verloop van de 
wereldgeschiedenis.   
Als laatste activiteit van 2009 hebben we in het kader van de week van 
de smaak, topchef Guy Van Cauteren uitgenodigd om zijn verhaal te 
komen doen over het huidige culinaire landschap en de recente 
ontwikkelingen zoals de moleculaire keuken.  Naast zijn boeiende 
verhaal bracht de meester ook wat gerechtjes mee uit de keuken van het 
Laurierblad.  De avond werd ook afgesloten met een aantal Turkse 
gerechten die er ons moesten aan herinneren dat de week van de smaak 
2009 in het teken stond van de Turkse keuken.  
In alle eerlijkheid mag ik stellen dat we ook in 2010 een waardige 
poging ondernomen hebben in het aanreiken van een programma voor 
iedereen met een waaier van boeiende onderwerpen, alsook een 
diversiteit van sociale activiteiten. 
Een aandachtspunt is en blijft evenwel de jongeren en de jonge 
gezinnen. Hoe kunnen we hen overtuigen ook regelmatig deel te nemen 
aan onze bijeenkomsten. Het is een teken van de tijd wordt gezegd, 
maar het mag ons niet ontmoedigen hieraan verder te blijven werken.  
Alle ideeën en voorstellen zijn trouwens altijd welkom. 
Tenslotte richt ik graag een woord van dank aan het voltallige bestuur 
van HVV Pajottenland.  De inzet van iedereen mag niet onderschat 
worden en ik ben blij dat we door die goede sfeer en werkkracht, in 
staat zijn en blijven om de schwung in HVV Pajottenland te houden.   
Ook na bijna 15 jaar, blijft dit een ongelooflijk toffe bende en ik hoop dat 
we mekaar ook dit jaar regelmatig mogen ontmoeten op de vele 
activiteiten die we voor jullie reeds in petto hebben. 
 
(Jan TRUYTS Voorzitter Ternat, 29 januari 2010) 



 

 

Verslag: Jean Paul Van Bendegem 
”Over wat ik nog wil schrijven” 

Vrijdag 30 oktober 2009 La Motte 
 

Eindelijk waren we erin geslaagd om een “slimme mens”, (niet 
“de” slimste mens - Linda De Win was niet beschikbaar op die 
datum) naar La Motte te krijgen. Niet dat de rest van ons, en onze 
andere sprekers, een teleurstellend IQ hebben, maar het blijft 
toch steeds een ervaring om in dezelfde ruimte te zitten met één 
van onze top wetenschapsfilosofen.  
Om eerlijk te zijn was het ook niet de eerste keer dat Jean Paul 
Van Bendegem bij ons langskwam, met zijn 3 deelnames is hij 
stilaan een vaste waarde aan het worden. Dat komt waarschijnlijk 
omdat zijn conferences zo boeiend zijn en steeds volle zalen 
lokken. Ook dit keer was het weer prijs, gedurende meer dan een 
uur nam hij ons door zijn laatste boek “Over wat ik nog wil 
schrijven”, gaande van Sherlock Holmes, vrijmetselarij, wiskunde 
tot porno en lachen met religie. Boeiend verteller als hij is, kon hij 
ons steeds verrassen met de nodige wetenswaardigheden over de 
meest diverse onderwerpen. Ik zal er hier niet in detail op ingaan 
want daarvoor kan je beter het boek zelf kopen (Garant Uitgevers, 
ISBN: 9789044121711, 340 pagina's, Paperback, Euro 35). 
Nogmaals dank aan Jean Paul Van Bendegem en het talrijk 
opgekomen publiek voor een boeiende avond. Tot de volgende 
keer zou ik zeggen. 
Carl Wyckaert 
 

Verslag: Guy Van Cauteren 
Vrijdag 27 november 2009 La Motte 

 
Met iets vertraging onderhield Guy Van Cauteren ons over de 
verschillende smaken die wij in ons smaakpatroon kennen. Hij 
wees op de combinatie van die basissmaken en de veranderde 
eetindustrie die deze smaken op een verkeerde manier aanwendt. 
Hij brak een lans voor de oude bewaarmethoden en de 
authenticiteit van de eigen producten in de keuken. Om dit alles te 
illustreren werden onze smaakpapillen aangescherpt met 
voorbeelden van Guy, maar ook voorbeelden uit de Turkse keuken. 
Dit laatste land was gastland tijdens de week van de smaak. 
Welgevuld keerden we allen terug huiswaarts die avond. 
 
 
 



Verslag herfstwandeling vrijzinnig Aalst  
11 november  2009 

 
Op wapenstilstandsdag waren we te gast bij onze collega’s van 
Aalst. Deze collega’s vierden in 2009 trouwens hun 40 jarig 
bestaan. De eerste vrieskou van de winter weerhield eenn 
vijfentwintig pajotters niet om ’s morgens te verzamelen aan het 
standbeeld van Dirk Martens, één van de eerste humanisten in 
onze contreien. Onder leiding van Réne Vanderspeeten en Robby 
Deboelpaep stapten we in de sztandskern van Aalst waar we 
stilstonden bij de geschiedenis van de vrijzinnigheid te Aalst. We 
leerden dat zoals overal de vrijzinnigheid niet zonder slag of stoot 
zijn plaats heeft gevonden in de Aalsterse omgeving. De 
gebouwen rond de markt en het stadhuis zijn reeds de eerste 
tekenen van de liberale 19de eeuwse grondwet. In de Vaartstraat 
werden we erop gewezen dat economische belangen ervoor 
zorgen dat ideologische grenszen worden overschreden. Dit naar 
aanleiding van de fusie van verschillende spinnerijen.  Op 
onderwijsvlak valt vooral de rol op die verschillende 
vrijmetselaars speelden als motor of beschermelingen bij het 
ontstaan en behoud van het openbaar onderwijs. Zelfs familes 
zoals Isodere Eyerman en zijn vrouw werden hier tot in de dood 
verdeeld. Terwijl de man nu begraven ligt op het schoonselhof in 
Antwerpen met een grafzerk vol symbolen van de vrijmetselarij, 
ligt zijn vrouw begraven in Aalst naast haar christelijke familie. 
Natuurlijk kon boegbeeld Louis Paul Boon niet ontbreken. Het 
standbeeld aan het oud-hospitaal is dan ook tuyperend voor hem 
als begenadigd auteur en verteller. Ook plaatsen van vrijzinnig 
boegbeeld politicus Bert Van Hoorick werden aangedaan.  Op de 
terugweg werden nog het koninklijk lyceum en het keizersplein 
aangedaan. Alles werd , zoals steeds bij ons, afgesloten met een 
gezellige maaltijd in de “Borse van Amsterdam”. We leerden met 
andere ogen kijken naar onze carnavalstad nummer 1.  
 
Kon je niet aanwezig zijn  en wil je deze wandeling zelf doen, dan  
kan dit aan de hand van een overzichtelijke brochure met plan. : 
“Vrij-zinnig Aalst; Een wandeling doorheen eeuwen geschiedenis.    
Die je kan bestellen bij HVV-p/a Pachting 102 9310 Aalst  

 



Cyclus “Vrouwen in de wereld” 
 

HVV Pajottenland organiseerde al een cyclus over armoede in al 
zijn facetten. Deze keer gaat onze cyclus over vrouwen in de 
wereld. Lieve Blancquaert, Samira Bendadi en Magda Michielsens 
komen in de eerste helft van 2010 naar Kasteel La Motte te 
Dilbeek om te spreken over dit boeiende onderwerp en in het 
najaar verwachten we nog tekenaarsters Ilah en Judith 
Vanistendael. 
 

Lieve Blancquaert, Fotografe en filmmaakster, 
over haar leven 
Vrijdag 26 februari 2010 om 20u in Kasteel Lamotte. 
 

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 
Blancquaert foto’s bij verhalen van Betty 

Mellaerts over vrouwen en ouder worden.  
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 Lamotte. 

 
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 voor radio, televisie en 
verschillende dag- en weekbladen. In 2008 publiceerde ze 'Dolle 
Amina's', een boek over de positie van de vrouw binnen de Islam 
en Islamitisch feminisme. 
 
 



Magda Michielsens “Wat is seksisme?” 
Vrijdag 21 mei 2010 om 20u in Kasteel Lamotte. 
 

 
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 eigenlijk? 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, maar 
dit wil natuurlijk niet zeggen dat mannen niet gediscrimineerd 
worden op basis van hun geslacht.  
 

 
 

Ilah en Judith Vanistendael 
Datum nader te bepalen 

Inge Liesbeth Alfonsina (ofte Ilah) en Judith 
Vanistendael komen spreken over hun werk. 
Ilah studeerde toegepaste grafiek en filosofie. 
Tijdens haar studie tekende ze haar dagelijks 
leven en ook na het behalen van haar diploma 
bleef ze tekenen 
Judith Vanistendael werkte samen met 

verschillende uitgeverijen en maakt illustraties in opdracht 
van onder andere MO, MO*, Velt en VOLK. 
 
 

HVV-Pajottenland op het Internet 
 
Sinds geruime tijd kan je ons ook vinden op het internet. Wij 
hebben een eigen blog: http://www.bloggen.be/hvvpajottenland . 
Waar je nieuwtjes vindt en aankondigingen van onze activiteiten . 
Je kunt ons ook mailen via hvvpajottenland@yahoo.co.uk  
 
Nog interessant om te bekijken op het internet is de site van de 
campagne “Er is geen god….” (zie ook artikel hieronder). Deze kan 
je vinden via: http://www.erisgeengod.be/. Je kunt er stickers en 
affiches bestellen met de blijde boodschap. 
  



Tussen geloof en hoop 
 

 
Meer en meer pretenderen religies dat zij zich mogen bemoeien 
met de politiek. Nog maar enkele weken geleden permitteerde het 
staatshoofd van de meest totalitaire staat in West-Europa het zich 
een brief te schrijven naar christen democratische 
parlementsleden om in het Europees parlement alle wetten die 
abortus en euthanasie zouden bevorderen te boycotten. 
Enkel dagen later permitteerde diezelfde man die in een kleed 
rondhuppelt het zich om de Engelse politici op de vingers te tikken 
omdat hij vindt dat de godsdienst zich het recht toeeigent om te 
discrimineren. Dit naar aanleiding van anti-discriminatiewetten die 
ter goedkeuring in het Engelse parlement voorliggen. Sommige 
katholieken willen nieuwe scholen oprichten, dit omdat de huidige 
katholieke scholen niet katholiek genoeg zijn ???????? Ook vanuit 
de moslimwereld gaan meer stemmen op om godsdienst de 
politieke wetten te laten bepalen. Pleidooien ter invoering van de 
shaira vinden zelfs in onze samenleving een aanhang. Zo vindt de 
aartsbisschop van Canterbury het geen slechte zaak mochten 
delen van shaira worden ingevoerd in Engeland. Onze lekenstaat 
lijkt in gevaar…..maar eindelijk lijken ook heel wat organisaties 
die anders denken zich te organiseren om het verzet hiertegen aan 
te pakken . Zo is er in Vlaanderen de campagne “Er is 
waarschijnlijk geen god, durf zelf te denken en geniet van het 
leven” gestart. Met stickers en posters wil men ook in Vlaanderen 
de Engelse campagne gestart door Richard Dawkins vorm geven. 
Onder dit artikel vindt u de website van atheïsmecampagne waar u 
meer informatie kan vinden. Ook op facebook, een van de 
populaire chatsites op het internet organiseren atheïsten zich. Niet 
alleen atheïsten maar ook evolutietheorie blijvers doen het. Zo is 
er de campagne “We kan fint 1,000,000 popel WHO DO believen in 
Evolution before June” Deze ligt mijlen voor een gelijkaardige 
campagne maar dan van non-believers. Ook het HV reageert nu 
ten gepaste tijde op uitspraken van religieuze leiders. Zelfs de 
plaats van onze kardinaal in het protocol wordt openlijk in vraag 
gesteld. Positieve signalen, alleen Het viel mij onlangs op voor de 
zoveelste maal dat naar aanleiding van de plechtigheid ter 
nagedachtenis van de slachtoffers van de gasontploffing te Luik, 
de pers het had over een “interreligieuze” plechtigheid, maar de 
helft van het artikel ging over de toespraak van de voorzitter van 
het “Centre de la laïcite”. Interreligieus? Dus nog heel wat werk 
aan de winkel? Nietwaar meneer Leonard? 



 

HVV in het Molenhuis 
Sint-Gertrudis-Pede Zondag 9 mei 2010 

 
 

 
 
In 1989 werd de Watermolen van Pede, gelegen in Sint-Gertrudis-
Pede (Schepdaal), aangekocht door de gemeente Dilbeek. Na een 
zeer grondige restauratie is de molen sinds 2002 weer 
maalvaardig. Regelmatig worden er maaldemonstraties gegeven. 
In het bakhuis worden soms bakdemonstraties gegeven. De 
hondenmolen, ook te bezichtigen op het domein, stond tot 1995 
aan een boerderij in Moerbeke bij Geraardsbergen. Een boterhond 
deed er ongeveer één uur over om en vat boter te karnen en werd 
na verrichte arbeid beloond met een bord verse karnemelk. In het 
bijgebouwtje achter het hondenrad bevindt zich het botervat en 
een kleine verzameling molens voor het huishoudelijk malen van 
onder andere graan, groenten, vlees en koffie.  
Het grote molendomein met zijn spaarvijvers, boomgaard, 
kleinschalige waterzuivering en weiden is vrij toegankelijk.  
 
Er wordt op zondag 9 mei van 14u00 tot 17u00 een 
maaldemonstratie gegeven met deze enige maalvaardige 
watermolen van het Pajottenland! 
 
Gelegenheid te over om eens af te zakken voor een 
lentewandeling (de Pedemolen wandeling van +/- 10 km start en 
eindigt aan de watermolen; alle info hierover in ons volgend 
nummer) of een leerrijke rondgang op het molendomein. 
HVV Pajottenland wordt voor één dag de uitbater van het 
molenhuis, dat ook deel uitmaakt van het molendomein. Jullie zijn 
allemaal welkom voor een lekkere Geuze of Kriek, dan wel en 
kopje hete koffie met een stukje taart. 
 
Wanneer: Zondag 9 mei 2010 
 Van 14u00 tot 17u00 



Maandag 5 april 2010  
 

Nodigt HVV-Pajottenland u uit in Gooik 
Voor zijn jaarlijkse 

 

PAASWANDELING 
 

Afspraak: Gemeenschapscentrum “DE CAM” 
Dorpstraat 67 a Gooik 

Om: 10h30 
(Parking achter gemeentehuis Koekoekstraat 2 - 1755 Gooik) 
 

 
 
 

Contacten met weergoden, paashazen die eieren verstoppen voor 
de kleinsten en jeneverstokers die hun citroenen zullen moeten 
bestellen, worden eerstdaags gelegd. 
Wij doen uitermate ons best om de meest gunstige condities te 
bekomen. 
 
Deelname in de kosten:  
wandeling €2.5 
lunch € 15,5 
 
menu:  
Verse dagsoep – stoofvlees met geuze en frietjes of vol-au-vent 
met frietjes – mattentaart 
 
Inschrijving: bob.trenson@skynet.be 02/452 67 76  uiterlijk 
dinsdag 30 maart  



Het HV stript 
Het nuttige met het aangename combineren is altijd al een doel geweest 
van mij. In die zin dacht ik toen ik het voorstel maakte aan het bestuur 
om een “strip” sectie in te lassen in ons boekje. Niet zomaar een strip 
sectie over Jommeke of de laatste Sus & Wis, maar eentje over strips 
met iets meer diepgang, met iets meer potentiële betekenis voor de 
modale humanist. Dus als alles goed gaat zal jullie over de komende 
boekjes introduceren in de wereld van “a contract with God, Maus, 
Asterios Polip, Enemy Ace, …” en andere pareltjes van de moderne 
Graphic Novel. Ik hoop van harte dat jullie hiervan kunnen genieten. 
Deel 1: Dieu en personne  

Dieu en personne, Marc-Antoine Mathieu, Delcourt, 2009, 
Sorry Dawkins, maar God bestaat wel degelijk in deze strip. Hij is zelfs 
ten persoonlijke titel terug naar de aarde gekomen. Nadat men God 
opgesloten had in een gesloten instelling, begrijpt men na enkele 
“wonderen” dat het wel degelijk om GOD “himself” gaat. Verbijstering 
alom, alle bekende onzekerheden worden plots overboord gegooid. GOD 
bestaat !!! Vanuit deze verbijsterende vaststelling neemt Mathieu ons 
mee doorheen een dolkomisch filosofisch verhaal waar bijvoorbeeld de 
marketing van GOD in de 21ste eeuw aan bod komt. God sticht zijn eigen 
weekblad (en de discussie of het logo eerder klassiek of modern moet 
zijn), God-land is het top attractiepark, God als populaire schrijver… En 
anderzijds zijn er de processen die men tegen God aanspant. Want als 
God bestaat is God ook verantwoordelijk voor zijn daden, en dus ook 
voor de daden van zijn creatie “de mens”. Alle filosofen van de 
geschiedenis worden erbij gehaald door God, zijn advocaten en de 
openbare aanklagers. Een echt megaproces van letterlijk kosmische (en 
komische) allures. Mathieu geeft niet echt een beeld van God weer, maar 
eerder een reflectie van onze huidige wereld. Hij ontwijkt het pure 
religieuze debat (geen kerk, geen priester te bekennen in het boek) 
maar laat onze economische, juridische, filosofische en puur menselijke 
reacties los op het object God, met alle hilarische gevolgen vandien. 
Meer ga ik je hier niet over vertellen, daarvoor koop je beter het boek in 
de betere stripzaak (jammer genoeg momenteel enkel in het Frans) of 
win je exemplaar door het antwoord op de volgende vraag als eerste 
door te mailen via onze blog; van wie is de quote "De werkelijkheid is 
louter illusie, maar wel een hardnekkige." 
Marc-Antoine Mathieu, geboren in 1959 in Frankrijk behoort misschien 
niet tot de meest bekende stripauteurs onder het grote publiek. Onder 
strip liefhebbers is hij vooral bekend voor zijn Kafkaiaanse verhalen en 
zijn heel sterke zwart-wit stijl.  

 



Jean Paul  Van Bendegem   
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Programma- Voorjaar 2010 
 

 

Vrouwencyclus  
Vrijdag 26 februari 2010, 20uur 

Lieve Blancquaert 
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle 
 

Vrijdag 12 maart 2010, 20 uur 

Samira Bendadi 
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle 
 

Vrijdag 12 maart 2010, 20 uur 

Magda Michielsens  
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle 
 

Najaar 2010 

Ilah en Judith Vanistendael 
 

☺☺☺☺ Wandelcyclus ☺☺☺☺ 
Maandag 5 april 2010, 10.30 uur 

Paaswandeling 
Gooik-Gemeenschapscentrum De Cam 
 
Zondag 9 mei 2010, tussen 14u en 17 uur 

Molenhuis 
Sint-Gertrudis-Pede 
 
 
 
 
 
 

 

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’) 


