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Een (vrij)zinnig woord van Bob Trenson

Jan TRUYTS geniet momenteel van een welverdiende vakantie, ergens in het mooie 
Toscane, en zo mag ik voor één keer zijn pen vasthouden.

Wij zijn in augustus aanbeland, halverwege het jaar, halverwege ons programma 
ook.

U zal gemerkt hebben dat HV Pajottenland, na de armoedecyclus in 2008, nu het 
accent gelegd heeft op de vrouw, getuige de voorbije spreeksters: Lieve 
BLANQUAERT, Samira BENDADI en Magda MICHIELSENS.

In het najaar komt er nóg een originele vrouw: Lies LEFEVER, geboren in Rwanda, 
leeft in Pajottenland (in Asbeek nog wel), en ze is stand-up comedian. Dat belooft! 
(Carl zegt: “Ze is zwart, slechtziend, vrouw en grappig” – de seksist).

U heeft verder nog recht op twee porties “onderwijs”. Dries VANDERMEERSCH, 
bestuurslid van HV Pajottenland en directeur van het Brussels Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (‘CLB’), praat over die centra, hun verdiensten en hun 
uitdagingen. Anderzijds komt Raymonda VERDYCK spreken over het 
Gemeenschapsonderwijs. Ze weet er een en ander over te vertellen, want ze is er de 
grote baas.



In november vertoeven we voor de derde keer in Falaën (Maredsous), gedurende 
vier dagen, om te ontspannen zoals tijdens vorige edities. Zeker weten.

Maar vóór dit alles komt nog onze ongeëvenaarde BBQ. U moest zich al lang 
ingeschreven hebben.  Maar als u snel bent kan het nog, uiterlijk voor 20 augustus.

Einde voorstelling van ons najaarsprogramma. Op vrijdag 28 januari 2011 wordt u 
tijdens de algemene ledenvergadering uitgenodigd om uw oordeel uit te spreken 
over onze prestaties. 

Bob Trenson.

Redactie: Marleen Carlé, Bob Trenson, Jan Truyts, Kim Van 
Cauwelaert, Joël Van Rossem, Georges Vandenborre, Dries 
Vandermeersch. Carl Wyckaert, Cécile Rampelberg

Reacties, suggesties en teksten: hvpajot@skynet.be.



9 mei: Bij de mooie watermolen van Pede

Op zondag 9 mei 2010 bezette HVV-Pajottenland  "de 
Watermolen van Pede". 

Sinds de 14'de eeuw tot ongeveer 1965 werd er graan 
gemalen en was de molen economisch operatief.

Na een grondige restauratie is de molen sinds 2002 de 
enige maalvaardige watermolen van het Pajottenland. 
Ook bij ons bezoek werd er gemalen en kon men een 
demonstratie volgen. In het aanpalende bakhuis waren 
leden van "erfgoed Dilbeek" brood aan het bakken. 
Handmatig 1,5 kg brooddeeg kneden vergt stevige 
armspieren en heel wat energie. 

Enkele moedige wandelaars waagden zich aan de mooie 10km lange 
Pedemolenwandeling. Andere even gedreven wandelaars maakten er ongewild een 
iets langere prachtige wandeling van. Enkele bezoekers lieten zich lijmen door snode 
bestuursleden om, bij een aangenaam zonnetje, hun whisttalent te laten peilen met 
het oog op het 11 november weekend te Falaën. 

Met "een Boerken" of "een Girardin" is het goed vertoeven in "het land van P. 
Breugel den ouden".

Marleen Carlé



Wat is Seksisme? – Magda Michielsens 

Kasteel La Motte, 21 mei 2010

Wat seksisme is, dat weet toch iedereen? Dacht u.

Magda Michielsens, 
Emeritus Professor, 
weet er zo ongeveer 
alles over. Tijdens een 
anderhalf uur durende 
causerie heeft zij haar 
publiek geboeid met 
aparte invalshoeken op 
het thema.

Haar definiëring van het 
concept “seksisme” 
luidt: seksisme is een 
geheel van 
overtuigingen over de 

geslachten en de relatie ertussen waarbij een hiërarchische verhouding tussen 
beide geslachten bestaat en wenselijk wordt geacht.

In de tweede betekenis stelt zij dat seksisme is: een handeling waarbij een 
ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen de geslachten met 
nadelige gevolgen voor één of meerdere leden van één van beide geslachten.

Vervolgens legde zij de seksistische mechanismen bloot: de gendermachine, de 
stereotypering, het alledaagse seksisme, de humor. 

Zij ging ook de moeilijke kwesties niet uit de weg, het probleem van botsende 
vrijheden en de pornoficatie van de maatschappij.

Geregeld verraste zij haar toehoorders met de uitspraak “Ik weet het niet.” 
Verfrissend, een wetenschapster die openlijk haar twijfels, haar vragen, in het 
publiek gooit. Geen van de aanwezigen zal nog met dezelfde stelligheid beweren dat 
hij of zij de waarheid in pacht heeft als het over seksisme gaat. En is dat nu net niet 
een kernidee van de humanistische visie op de mens?

Meer weten over Professor Magda Michielsens? Surf naar http://www.moh.be

Cécile Rampelberg



HVV Pajottenland nodigt u uit op zijn 
jaarlijkse Bar-Be-Q

Zaterdag 28 augustus 2010, vanaf 15 uur
Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle

Het begint met hapjes, een aperitief, waarna 
heerlijke vleesgerechten, dagverse groenten en 
huisgemaakte sausen en pasta volgen. Tot slot 
zijn er ovenverse taarten en andere desserts. Als 
drank  rode wijn, witte wijn, rosé wijn, kriek en 
frisdranken

Dat alles aan democratische prijzen:
€ 23 voor volwassenen; € 15 tot 17 jaar; 
kinderen jonger dan 10 jaar tafelen gratis

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK uiterlijk voor 20 
AUGUSTUS
Bob TRENSON  02/452.67.76 
bob.trenson@skynet.be  / 
vvpajottenland@yahoo.co.uk

Nieuws: HVV Nationaal heeft een 
nieuwe voorzitter

De Raad van Bestuur van HVV vzw heeft, na het ontslag van Prof. Dr. Rik Pinxten, 
Mevrouw Marieke Höfte aangesteld als interim-voorzitter van onze vereniging. Zij 
werd in deze functie met groot applaus bevestigd door de Algemene Vergadering van 
5 juni.

Marieke Höfte is een jonge vijftiger die geboren werd in Sittard (Nederland) en de 
levenspartner is van Roland Duchâtelet. Zij is de fiere moeder van twee toffe 
dochters: Laura en Helena. Marieke is licentiaat en geaggregeerde in de
Moraalwetenschappen en behaalde een speciale licentie Marketing aan de Vlerick 
Management School. 
Zij was ondermeer product manager voor Alken Maes en de Financieel Economische 
Tijd (nu De Tijd) en is momenteel gedelegeerd bestuurder van de nv STVV (de 
populaire Limburgse voetbalclub Sint-Truiden). Als vrijwilligster verdient zij al enkele 
jaren haar strepen als voorzitter van de oudervereniging van de Parkschool in 
Borgerhout en als lid van de Raad van Bestuur van HVV.

Bron: www.h-vv.be



10 jaar Centra voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB’s): Tussen droom en werkelijkheid? 

Dries Vandermeersch, Directeur CLB Brussel
Vrijdag 24 september, 20u, Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle.

Op 1 september is het tien jaar geleden dat de PMS-centra vervangen werden door 
de Centra voor Leerlingen begeleiding.  Dries Vandermeersch, directeur CLB Brussel 
en voorzitter Radi (Raad directeurs CLB-GO) zat tien jaar geleden mee aan de 
onderhandelingstafel toen het decreet op de clb’s vorm kreeg.  

Op vrijdagavond 24 september blikt hij terug op de voorbije tien jaar en kijkt hij 
vooruit naar de verdere rol voor de CLB’s in het komend decennium.  Heeft het 
decreet gebracht wat ervan verwacht werd ? Welke zijn de huidige knelpunten 
waarmee de CLB’s geconfronteerd worden ? Ook de rol en de huidige werking van de 
CLB’s zullen hierbij aan bod komen.
Iedereen welkom.  Inkom: €3.

Dries Vandermeersch

Waarheen met het GO! Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap?

Raymonda Verdyck, Afgevaardigd Bestuurder GO!
Vrijdag 22 oktober, 20u, Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle.

Op 1 januari 2009 begon Raymonda Verdyck haar 
mandaat als afgevaardigd bestuurder van het GO! Na een 
carriere die begon bij de humanistische jongeren , via de 
Vlaamse ambtenarij en hoofd van de dienst toerisme 
Vlaanderen, koos zij opnieuw voor haar eerste liefde “ het 
onderwijs”. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap is in 
aantal het tweede onderwijsnet in Vlaanderen. Sinds een 
aantal jaar kent het jaarlijks een kleine maar gestaagde
groei. Als openbaar onderwijs heeft het een 
maatschappelijke rol te vervullen om kwaliteitsvol 
onderwijs aan te bieden voor iedereen.

Hoe die maatschappelijke rol wordt ingevuld en welke actuele tendensen zich 
ontwikkelen in het onderwijslandschap kan u vernemen uit de mond van onze 
spreekster. Het spreekt vanzelf dat een pittig debat achteraf niet geschuwd zal 
worden.
Idereen welkom.  Inkom: €3.

Dries Vandermeersch



HVV Weekend naar Maredsous, 11-14 november

Reeds aangekondigd in ons vorige nummer: op 11 tot 14 november ek. trekt HVV 
naar Maredsous voor opnieuw een super gezellig weekend.  Inmiddels lopen de 
inschrijvingen goed binnen.  Zo goed zelfs dat wij een optie hebben genomen op een 
tweede gite in de buurt.  

Foto: onze 
prachtige gite 
in Maredsous.

Inschrijven kan nog, uiterlijk tot eind augustus, door overschrijving van €50 
voorschot per persoon (€30 voor kinderen) op rekening van HVV-Pajottenland 001-
2656082-07 met vermelding Maredsous en het aantal personen.  Het total budget 
schatten wij op €160 per persoon (€100 voor kinderen), voor de 4 nachten en 4 
dagen, all-in.
Inlichtingen: Jan Truyts (02/582.67.55 of jtruyts@skynet.be) of Joël Van Rossem 
(02/452.27.21 of joelvr22@hotmail.com)

Joël Van Rossem.

Champagne van Fernand Lemaire!

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat een volle bus HVV-ers op “bedevaart” vertrok 
naar de Champagne-streek.  Wie erbij was, herinnert zich zeker de uitgelaten sfeer, 
Bèrre onze chauffeur, de schitterende kathedraal van Reims, ... en bij de terugkeer 
het enig mooie uitzicht op Vlaanderen, weliswaar bij nacht, vanuit Kassel.  

Wat vooral is bijgebleven zijn de Champagne proeverijen, en niet in het minst die bij 
Madame et Monsieur Fernand Lemaire in Hautvillers.  Na een uitgebreide proeverij in 
de gezellige, eigenhandig aangelegde ontvangstruimte, stroomden de bestellingen 
binnen.  Een overvol pallet met dozen champagne maakte het zeer duidelijk: de 
Champagne van Fernand Lemaire werd het meest gesmaakt door onze groep.

Een mens moet zijn prioriteiten kennen – zeker in deze tijden van crisis – en een 
goede voorraad Champagne in huis hebben hoort daar zeker bij.  Vandaar dat een 
aantal bestuursleden in het najaar opnieuw naar Hautvillers zullen afreizen om hun 
voorraad Champagne aan te vullen.
Wie wil kan voor zichzelf ook een paar flessen bestellen: graag een seintje naar 
hvpajot@skynet.be .  Meegaan naar Hautvillers kan, maar je moet dan wel instaan 
voor je eigen vervoer. 

Joël Van Rossem.   



Stand-Up Comedy: Lies Lefever in 
Kasteel La Motte, Vrijdag 3 december, 20u

Lies Lefever. 

Laat ons wat negerdingens doen en dan 
zien we wel was het antwoord dat ik kreeg 
toen ik aan Lies vroeg wat ze zou brengen 
op de HV conférence.

Lies Lefever, een opvallende nieuwkomer 
op de comedyscene. Ze doet het 
voorprogramma van Kamagurka, heeft er 
een tournee in Nederland opzitten en ze 
woont in het pajottenland.

Ze is zwart, slechtziend, vrouw en grappig. 
Allemaal tegelijk. Ze schrijft gevaarlijk 
lichte liedjes op gitaar, over bomma’s die 
geen tijd hebben om te babysitten. ‘Het 
moet goed zijn, want na drie minuten is 
het al niet meer leuk dat ik een neger ben.’

Ik denk dat niemand beter dan Lies kan 
verbeelden wat “vrouwen in de wereld” 
betekent. In Rwanda als baby weggegooid, 
zuur in haar ogen gekregen, 30 jaar 
geleden geadopteerd in België en gelukkig 
getrouwd met Joost en moeder van twee 
kinderen. 

Nooit ben ik iemand met meer levenslust en relativeringsvermogen tegengekomen 
als Lies. Grappig en onstuitbaar in haar confrontatie met het publiek, dwingt ze ons 
om alle vooroordelen te laten vallen en te zien wat er schuilt achter “uiterlijk” en 
achter de vooroordelen die ieder van ons heeft.

Geen topic is haar te vreemd, totaal zonder complexen praat en zingt ze over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. Dit wordt geen sessie voor mensen met lange 
tenen en bekrompen geesten, al de anderen gaan een heel leuke en misschien wel 
bevrijdende avond tegemoet.

Tot straks Lies !!!

Inkom: €3.

Carl Wyckaert



Algemene Ledenvergadering HVV 
Pajottenland

Vrijdag 28 januari 2011

Elk jaar houdt HVV Pajottenland een ledenvergadering in een restaurant in het 
Pajottenland. Tijdens deze vergadering krijgt u het moreel en financieel verslag van 
het afgelopen werkingsjaar. 

De volgende vergadering gaat door op vrijdag 28 januari 2011 in restaurant Het 
Krekelhof te Gooik. Meer informatie over het menu en de mogelijkheid tot 
inschrijving verschijnt in het volgende nummer.

Restaurant Het Krekelhof
Drie Egyptenbaan 11
1755 Gooik
www.krekelhof.be

Kim Van Cauwelaert



Kerkuittreding – Een initiatief van HVV Nationaal

Steeds vaker contacteren mensen ons die als baby katholiek gedoopt werden en dit 
nu ongedaan willen laten maken omdat zij dit niet langer in overeenstemming 
kunnen brengen met hun morele opvattingen. De actualiteit van kindermisbruik door 
geestelijken maakt de vraag naar kerkuittreding nog groter.

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging helpt je bij een procedure van kerkuittreding. 
Niet uit leedvermaak met de problemen die de kerk vandaag teisteren, maar wel 
omdat we willen tegemoetkomen aan een emotionele behoefte die bij veel ex-
gelovigen sterk aanwezig is.

Gedoopt zijn is in de meeste gevallen niet het gevolg van een eigen vrije keuze. 

De doopgelofte ongedaan maken kan niet, maar je kunt wel uit de betrokken Kerk 
treden. Je wordt niet geschrapt uit de dooplijst, maar er komt een bijkomende 
registratie met de vermelding dat je bent uitgetreden. Je bent dan niet meer bij de 
Kerk betrokken, en je kunt dan ook geen sacramenten meer ontvangen, zoals een 
christelijke begrafenis. Wie niet gedoopt is kan nog wel trouwen in de kerk, maar 
dient hierover overleg te plegen met de lokale priester om in een vrijstellingsregeling 
te stappen. 

Waarop heeft het geen invloed?

Een kerkuittreding heeft geen invloed op de financiering van je ex-kerkgemeenschap. 
De subsidies voor de katholieke kerk zijn in België berekend op het aantal inwoners 
en niet op het aantal gelovigen. Vanaf een minimum aantal inwoners is de oprichting 
mogelijk van een gesubsidieerde parochie, ongeacht de filosofische overtuiging van 
de inwoners. 

Hoe treed je dan uit? 

Wie uit de Rooms Katholieke Kerk wil treden of zich wil laten "ontdopen", zoals dat in 
populair taalgebruik heet, hoeft enkel de onderstaande standaardbrief over te nemen 
(handgeschreven of gedrukt) en op te sturen naar het bisdom waar men gedoopt is. 

Wens je meer inlichtingen? Surf naar www.h-vv.be/kerkuittredinng of neem gerust 
contact op met de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. 
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging 
Lange Leemstraat 57 - 2018 Antwerpen
T: 03 233 70 32 
F: 03 233 55 13 
info@h-vv.be

Bron: www.h-vv.be



Graphic Novel Reeks 

LOGICOMIX: Een Epische zoektocht naar de waarheid

Met zo’n titel kan je toch niet anders dan dit werkje doornemen. Wie dacht dat strips 
enkel licht verteerbare kost of pure ontspanning te bieden had is er aan voor de 
moeite.

Logicomx gaat over de spirituele odyssee 
van filosoof Bertrand Russell en is 
verweven met die van grote denkers als 
Frege, Hilbert, Gödel en Wittgenstein. 
Russells ambitieuze doel – het bepalen 
van onwrikbare logische grondslagen 
voor de wiskunde – blijft buiten bereik. 
Toch houdt hij koppig vast aan zijn 
missie, die hem uiteindelijk bijna tot 
waanzin drijft. 

Logicomix is zowel een historisch epos 
als een verklaring van de grootste 
ideeën van de wiskunde en moderne 
filosofie. In een expressieve klare lijn, 
met een dramatisch verhaal en rijke 
karakterschetsen, maakt dit boek 
filosofie en logica toegankelijk voor een 
breed publiek. 

352 blz, 19,95 Euro, Uitgeverij de 
Vliegende Hollander

Prijsvraag: wie schreef in 1922 Tractatus Logico-Philosophicus ?
(Antwoorden kunnen ons bezorgd worden via onze blog of via de redactie)

Carl Wyckaert

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



Programma- Najaar 2010

Zaterdag 28 augustus 15u
Dè HVV Pajottenland BBQ 
       Kasteel La Motte, Sint-Ulriks Kapelle

Vrijdag 24 september 20u
10 jaar Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s): tussen 
droom en werkelijkheid?  
       Dries Vandermeersch, Directeur CLB Brussel

Vrijdag 22 oktober 20u
Waarheen met het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
      Raymonda Verdyck, Afgevaardigd Bestuurder van het GO! 

Woensdag 10 – Zondag 14 november
HVV Weekend in Maredsous

Vrijdag 3 december 20u
Stand-Up Comedy: Lies Lefever
       Kasteel La Motte, Sint-Ulriks Kapelle

Vrijdag 28 januari 2011, 20u
Algemene Ledenvergadering
       Restaurant Het Krekelhof te Gooik

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).

Lidgeld voor 2011: 8 euro


