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‘De Cultuurtoerist’  
Activiteitenmagazine van Cultuursmakers Kortenberg 
52ste jaar • nr. 1 • januari, februari, maart 2023 • P708498 
Driemaandelijks • afgiftekantoor 3070 Kortenberg 
 
Hoe ‘De Cultuurtoerist’ ontvangen? 
• Wie aansluit met de Cultuursmakers-pas bij Cultuursmakers 
Kortenberg, ontvangt De Cultuurtoerist op papier tot het einde 
van het lidmaatschap. 
• Niet-leden van Cultuursmakers Kortenberg kunnen de  
papieren versie van De Cultuurtoerist ontvangen tegen een 
jaarlijkse bijdrage van € 10,00. 
• De Cultuurtoerist wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via 
elektronische post.  
 
Cultuursmakers-pas 
Korting op alle Cultuursmakers-activiteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 20,00 
 
Kijk eens op: www.cultuurtoerist.vlaanderen 

Informatie en inschrijvingen activiteiten:  
Cultuursmakers Kortenberg 
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 
02 759 84 66 • 0475 31 57 29 
e-post: kortenberg@cultuursmakers.be 
www.cultuursmakers.be/kortenberg 
www.danskringkortenberg.be 
  
 
Bank: BE07 2300 4448 8866 Cultuursmakers Kortenberg 
 
 
BELANGRIJK: 
© Cultuursmakers Kortenberg 
Overname uit ‘De Cultuurtoerist’ is slechts toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de auteur en/of van de uitgever. 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Guido Craps, Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 

 Belangrijk Inhoud      Blz. 

 www.cultuurtoerist.vlaanderen 

Operette, musicals, dansoptreden, …  
Ook in 2023 met comfortabel autocarvervoer: 
• 04/02 De Tsarewitsch, operette Heist-o/d-Berg, 60 plaatsen 
• 29/03 Riverdance, Brussel, 50 plaatsen 
• 31/03 Red Star Line, musical, Puurs, 50 plaatsen 
• 16/04 Red Star Line, musical, Puurs, 50 plaatsen 
• 18/08 Damiaan, musical, Scherpenheuvel, 50 plaatsen 
• 28/10 Les Misérables, musical, Antwerpen, 50 plaatsen 
 

‘Optie’ op meerdaagse reizen 
Wie een ‘optie’ nam/neemt op een van onze meerdaagse uit-
stappen, krijgt als eerste het programma toegestuurd, echter 
niet meer in volgorde van optie nemen. Twee weken later is het 
programma voor iedereen beschikbaar. 
 

‘OptiePlus’ op meerdaagse reizen 
Wie voldoende informatie heeft om te beslissen mee te gaan 
met een meerdaagse uitstap, kan een ‘OptiePlus’ nemen. U 
betaalt dan een niet-terugbetaalbaar voorschot van € 10,00 per 
dag en u bent 100% zeker van deelname (zeker belangrijk voor 
wie een eenpersoonskamer wil).  
Voorbeeld:  
u weet dat onze 6-daagse ‘Via de la Plata’ (Extremadura) op 
maandag 6 november 2023 vertrekt. U weet ook dat wij +/- vol-
gende plaatsen aandoen: Zafra, Mérida, Cáceres, Malpartida, 
Trujillo, Plasencia, Guadalupe en Toledo. U kan een ‘OptiePlus’ 
nemen door € 60,00 te betalen. U wil meer informatie? Dan 
wacht u tot die beschikbaar is. 
 

Te laat annuleren voor activiteiten 2023 
Wie niet deelneemt aan een activiteit waarop ingeschreven is, 
laat dit weten vóór dat de bevestigingsbrieven verstuurd wor-
den. Annuleren na het versturen betekent vanaf 2023 een admi-
nistratiekost van € 3,00 per per persoon per activiteit. 
 

Bevestigingsbrieven 
De bevestigingsbrieven van de activiteiten in maart worden 
half januari verstuurd, die van april, half februari, enz... 

Belangrijk 2 
Inhoud 2 
Activiteitenkalender 3 
Egypte, reisreportage 5 
Het Brabants Volksorkest, nieuwjaarsconcert 5 
Danscursus 6 
Picasso & Abstraction, tentoonstelling 6 
Albast, tentoonstelling 7 
De Tsarewitsch, operette 7 
Mariemont & Nijvel, daguitstap 8 
Angélique, theatermonoloog 10 
Galicia, wijnavond 10 
Leuven, Provinciehuis en Stationsbuurt 11 
Kamermuziek matinee 12 
Jan Balliauw, lezing 12 
LUCA Sax, concert 13 
Reizen in Zuidoost-Afrika, reisreportage 13 
Van Europa naar Azië, 12-daagse 15 
Dromen uit het Hoge Noorden 19 
Zesty versus zwaar, wijnavond 19 
Michel François, tentoonstelling 20 
Cultuurcafé 20 
Stadsfestival Brussel 21 
Riverdance 25 22 
Ornamentum, tentoonstelling 22 
Mozart, oder nicht, lenteconcert 23 
Art nouveau, lessenreeks 23 
Gent, daguitstap 25 
Dwars door Iran en Turkije, reisreportage 26 
Voorslaap, concert 26 
Rotterdam Amsterdam, 2-daagse 27 
China, het Hemelse Rijk 28 
Terugblik Trier 31 
Terugblik 32 
 
 
 
Scan de QR-code en ga naar activiteiten: 
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Activiteitenkalender 

Zondag 
8 januari 

Waltzes, Operas & Films                                                                    Volzet 
Nieuwjaarsconcert Bozar 

Bozar 
Brussel 

14.45 uur 

Maandag 
9 januari 

Danscursus 
Herhalingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 

Maandag 
16 januari 

Danscursus 
Kennismakingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
20 januari 

Egypte, 5000 jaar langs de Nijl 
Reisreportage 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
22 januari 

Het Brabants Volksorkest 
Nieuwjaarsconcert + receptie 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

10.30 uur 

Maandag 
23 januari 

Danscursus 
Aanvang nieuwe lessenreeks (tevens gratis proefles) 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 

Donderdag 
26 januari 

Picasso & Abstraction                                                                        Volzet 
Tentoonstelling MSK  

MSK  
Brussel 

11.00 uur 

Vrtijdag 
27 januari 

Picasso & Abstraction                                                                        Volzet 
Tentoonstelling MSK  

MSK  
Brussel 

11.00 uur 

Zaterdag 
28 januari 

Picasso & Abstraction                                                                        Volzet 
Tentoonstelling 

MSK  
Brussel 

14.00 uur 

Donderdag 
2 februari 

Albast                                                                                                  Volzet  
Tentoonstelling 

M  
Leuven 

11.15 uur 

Vrijdag 
3 februari 

Albast 
Tentoonstelling 

M  
Leuven 

11.15 uur 

Zaterdag 
4 februari 

Albast                                                                                                 Volzet  
Tentoonstelling 

M  
Leuven 

11.15 uur 

Zaterdag 
4 februari 

De Tsarewitsch 
Operette van Franz Lehàr, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

18.30 uur 

Zaterdag 
18 februari 

Nijvel en Mariemont 
Van Gertrudis naar Raoul • Egypte. Eeuwige passie, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.00 uur 

Zondag 
19 februari 

Angélique 
Theatermonoloog met Leen Persijn 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

15.00 uur 

Dinsdag 
21 februari 

Galicia 
Wijnavond 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag  
23 februari 

Leuven 
Stationsbuurt, Provinciehuis 

Provinciehuis 
Leuven 

10.00 uur 

Vrijdag 
24 februari 

Leuven 
Stationsbuurt, Provinciehuis 

Provinciehuis 
Leuven 

10.00 uur 

Zondag 
26 februari 

Kamermuziek Matinee 
Concert LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven 

Sint-Pieterskerk 
Erps-Kwerps 

10.30 uur 

Vrijdag 
10 maart 

De wereld vandaag: Rusland en het Westen 
Lezing door Jan Balliauw 

Auditorium UPC 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
12 maart 

LUCA Sax 
Concert LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven 

Sint-Pieterskerk 
Erps-Kwerps 

10.30 uur 



 

 

 

 

 

4 

Activiteitenkalender 

Vrijdag 
17 maart 

Reizen in Zuidoost-Afrika 
Reisreportage 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zaterdag 
18 maart 

Dromen uit het Hoge Noorden 
Annemie Struyf & Soetkin Baptist 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Dinsdag 
21 maart 

Het verschil tussen zesty en zware wijnen 
Wijnavond 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag 
23 maart 

Michel François 
Tentoonstelling 

Bozar 
Brussel 

10.30 uur 

Vrijdag 
24 maart 

Cultuurcafé 
Cultuur ‘smaakt’ beter samen 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

18.00 uur 

Zaterdag 
25 maart 

Michel François 
Tentoonstelling 

Bozar 
Brussel 

10.30 uur 

Zondag 
26 maart 

Stadsfestival Cultuursmakers 
Brussel, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.00 uur 

Woensdag 
29 maart 

Riverdance 
Theatershow, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

18.15 uur 

Donderdag 
30 maart 

Ornamentum 
Tentoonstelling 

Villa Empain 
Brussel 

11.00 uur 

Vrijdag   
31 maart 

Ornamentum 
Tentoonstelling 

Villa Empain 
Brussel 

11.00 uur 

Vrijdag 
31 maart 

Red Star Line                                                                                      Volzet  
Spektakelmusical Studio 100, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

18.15 uur 

Zaterdag 
1 april 

Ornamentum 
Tentoonstelling 

Villa Empain 
Brussel 

11.00 uur 

Zondag 
2 april 

Mozart, oder nicht 
Lenteconcert met Roeland Hendrickx Ensemble 

Sint-Martinuskerk 
Everberg 

10.30 uur 

Woensdagen 
12, 19, 26 april 

Art nouveau: vrij, vrolijk en vredig genieten in een dreigende wereld 
Lezingen door dr. Jan Vaes 

OC Berkenhof 19.30 uur 

Zaterdag 
15 april 

Gent 
Theodoor Rombouts, Boekentoren, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

Wordt 
meegedeeld 

Zondag 
16 april 

Red Star Line                                                                                      Volzet  
Spektakelmusical Studio 100, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

17.15 uur 

Vrijdag 
21 april 

In de voetsporen van de Oude Karavaan 
Reisreportage 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zaterdag 
22 april 

Gent 
Theodoor Rombouts, Boekentoren, autocar 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

Wordt 
meegedeeld 

Zondag 
23 april 

Voorslaap 
Mady Bonert zingt Herman de Coninck 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

15.00 uur 

Zaterdag 
29 april 

Rotterdam & Amsterdam 
2-daagse  

OC Berkenhof 
Kortenberg 

Wordt  
meegedeeld 
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5000 jaar langs de Nijl 
Audiovisuele reportage 
door Guido Vervoort 
 

Vrijdag 20 januari, 20.00 uur 
 
In november 2022 werd de 100ste verjaardag herdacht van de 
ontdekking van het graf en de fabelachtige schatten van Toe-
tanchamon door de Engelse archeoloog Howard Carter. Ter ge-
legenheid hiervan biedt Guido Vervoort een gedigitaliseerde 
audiovisuele reportage aan. Dit met nieuwe kaarten, en bewe-
gende digitale beelden, soms zelfs met driedimensionale effec-
ten.  
 
Na een bezoek aan het moderne Egypte met de hoofdstad Caïro 
met haar moskeeën, de Nijl met haar dorpjes en exotische be-
volking, maken we een reis 5000 jaar terug in de tijd. We vertel-
len de boeiende geschiedenis van het oude Egypte vanaf de 
1ste farao Narmer (3200 v.C.) tot de laatste koningin Cleopatra 
(31 v.C.). Tijdens deze reis door de tijd bezoeken we de pirami-
den, de indrukwekkende tempels met prachtige reliëfs en 
beeldhouwwerk, de mysterieuze faraograven en nog veel meer. 
Tenslotte evoceren we in niet minder dan 17 minuten de specta-
culaire en spannende ontdekking door Howard Carter van het 
graf en de fabelachtige schatten van Toetanchamon. 
 
 

Nieuwjaarsconcert 
Gevolgd door receptie met champagne 
 

Zondag 22 januari, 10.30 uur 
 
De traditionele muziek is de levensdrug voor de muzikanten van 
het Brabants Volksorkest. Het Brabants Volksorkest, dat thans 
uit 7 muzikanten bestaat, is trouwens één van de vaandeldragers 
van de traditionele Brabantse folk. 
De interpretatie en uitvoeringstechniek van dit orkest sluiten 
immers zeer nauw aan bij de speelstijl van de vroegere Brabant-
se, Vlaamse én Waalse speelmanorkesten. De zeven enthousias-
te muzikanten zijn destijds gerekruteerd uit allerlei muziekmili-
eus, maar allen folk-minded. 
Op violen, fluiten, klarinet, vlier, diatonisch accordeon, hakke-
bord, kleppers, accordeon en klein slagwerk brengen de muzi-
kanten traditionele dans- en serenademuziek. Occasioneel 
wordt er ook wel eens een lied gezongen of wordt er beroep 
gedaan op een gastmuzikant-doedelzakspeler of andere. 
De muzikanten spelen streekgebonden polka’s, mazurka’s, wal-
sen, schottischen, redova’s, contradansen e.a., maar ook dansen 
als jigs, bourrées, andro’s e.a. 
 

 

Egypte 

 

Het Brabants Volksorkest 

  

 Deelname: € 8,00 • vvk: € 7,00 • vvk leden: € 6,00 
Auditorium OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang:  20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 

² 

 Deelname: € 10,00 • leden Cultuursmakers Kortenberg gratis (*) 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 
Uitsluitend voor wie vooraf inschrijft. 
(*) Wie lid is met de Cultuursmakers-pas bij Cultuursmakers 
Kortenberg 2023 
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Maandag 16 januari, 20.00 uur 
Kennismakingsles 
 

Maandag 23 januari, 19.00 uur 
Gratis proefles, aanvang nieuwe lessen-
reeks 
 
Goed en toch goedkoop leren dansen? 
Cultuursmakers Kortenberg organiseert al bijna 50 jaar twee-
maal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, 
trage wals, tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), disco-
swing en salsa.  
  
Lessenreeks 
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond 
gegeven worden in het  
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
 
Beginners 19.00 uur tot 20.15 uur 
Gevorderden 20.15 uur tot 21.30 uur 
Meergevorderden 21.30 uur tot 22.45 uur 
 
Kostprijs:  € 110,00 
Leden Cultuursmakers:  € 105,00 
Vooraf inschrijving (zie webstek) € 100,00 
 

Tentoonstelling (volzet) 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 
Brussel 
 

Donderdag 26 januari, 11.00 uur 
Vrijdag 27 januari, 11.00 uur 
Zaterdag 28 januari, 14.00 uur 
 
In nauwe samenwerking met het Musée national Picasso-Paris, 
wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  
een unieke tentoonstelling aan Pablo Picasso (1881-1973). De 
twee instellingen ontcijferen een nooit eerder onderzocht the-
ma: voor de allereerste keer zal Picasso’s relatie met de abstrac-
te kunst worden belicht aan de hand van meer dan honderd-
veertig uitzonderlijke werken.  

De tentoonstelling behandelt de grote etappes die de link leg-
gen tussen Picasso’s werk en de abstracte kunstgeschiedenis. Zij 
toont de eerste kubistische experimenten van 1907, uitgevoerd 
in de marge van Les Demoiselles d'Avignon, tot zijn latere werk 
op de grens van de action painting. Deze verrassende relatie, die 
bestaat uit kleine stappen vooruit, terugtrekken en achteruit, 
komt aan bod in het subtiele chronologische en thematische 
verloop van de tentoonstelling. Deze onthult de slingerbeweging 
van de kunstenaar tussen het abstracte en het figuratieve door 
de decennia heen. 

Het kunstenaarsatelier is een ander belangrijk thema in de ten-
toonstelling. Dit laboratorium van vormen toont het creatiepro-
ces van Picasso aan de hand van verschillende reeksen tekenin-
gen en prenten. Het atelier, dat zowel een plaats van creatie als 
een decor voor het werk is, is ook de ruimte waar de verbeelding 
van de schilder tot uiting komt,  en belicht de ambiguïteit tussen 
realiteit en fictie. 

De toeschouwer wordt niet alleen uitgenodigd om de buitenge-
wone creativiteit van Pablo Picasso en zijn vermogen om zichzelf 
voortdurend opnieuw uit te vinden te waarderen, maar ook om 
via zijn werk te meten hoe impulsen naar het onbekende een 
uitstekend middel blijven om zichzelf beter te leren kennen en 
om zich te bevrijden van beperkende etiketten. 

 

 

 

Danscursus 

 

Picasso & Abstraction 

  

Geen show, geen acrobatie,  
geen competitie, geen  
medailles, …alleen maar een  
gezonde portie plezier! 

 

 Deelname: € 17,00 • leden: € 15,00 
Inbegrepen: toegang, gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: KMSKB, Koningsplein 3, 1000 Brussel, 10:45/13:45 
Vooraf inschrijven. 
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Luxueuzer dan goud en zacht als fluweel 
Tentoonstelling 
M Leuven 
 

Donderdag 2 februari, 11.15 uur (volzet) 
Vrijdag 3 februari, 11.15 uur 
Zaterdag 4 februari, 11.15 uur (volzet) 
 

Albast, luxueuzer dan goud en zacht als fluweel, was een erg populair 
materiaal in de Europese beeldhouwkunst. M en het Musée du Lou-
vre hebben de handen in elkaar geslagen om aan de hand van top-
stukken van de 14e tot de 17e eeuw de aspecten van het materiaal 
volledig uit de doeken te doen. Wandel langs gotische retabelfrag-
menten, barokke altaren, bijzondere verzamelobjecten en giganti-
sche grafmonumenten en laat u verrassen door de mogelijkheden 
van dit unieke materiaal. 

In de tentoonstelling in M worden zowel de materiële als immateriële 
aspecten van albast uit de doeken gedaan. Kom te weten welke ken-
merken het materiaal zo geliefd maakten, welke technieken erop 
toegepast werden en sta oog in met oog met zo’n 130 albasten top-
stukken, gemaakt door de beste albastkunstenaars uit de 14e tot de 
17e eeuw: André Beauneveu, Jean Mone en Conrad Meit (Zuidelijke 
Nederlanden), Tilman Riemenschneider (Duitsland), Jean de Cambrai 
en Germain Pilon (Frankrijk), Diego de Siloe en Damien Forment 
(Spanje). 

Het verhaal van albast eindigt echter niet in de 17e eeuw. Daarom 
toont M ook hedendaagse werken van de Belgische kunstenaar Sofie 
Muller (°1974). In haar praktijk staat de materialiteit van albast cen-
traal: de ruwheid van de net ontgonnen albastknol tegenover de 
fluwelen zachtheid en schoonheid van het gepolijst eindproduct. Op 
dit spanningsveld beitelt Muller een verhaal over de fragiliteit van de 
menselijke psychologie. 

Het sluitstuk van de tentoonstelling komt uit de collectie van M: het 
6,5 meter hoge Sint-Annaretabel, gemaakt in 1610 door Robert de 
Nole voor het Celestijnenklooster in Heverlee. Aan de hand van een 
multimediale opstelling ontdekt u het verhaal van dit monumentale 
topstuk. 

Succesoperette van Franz Lehàr 
door het Vlaams Muziek Theater 
Heist-op-den-Berg 
met comfortabel autocarvervoer 
 

Zaterdag 4 februari, 20.00 uur 
 
Een hoogtepunt uit het zilveren tijdperk van de Weense operet-
te! 
 
Hierin wist Franz Lehàr de indringende, melancholische en ge-
voelige sfeer van de Russische cultuur op te roepen. Met onder 
andere ‘Es steht ein Soldat am Wolgastrand’, ‘Einer wird kom-
men‘,‘Hab nur dich allein‘, e.v.a. 
 
Het verhaal 
Aljoscha, de Tsarewitsch, de zoon van de Tsaar, leidt een streng 
en sober leven. Met name heeft hij verboden dat ooit een vrou-
welijk wezen zijn vertrekken mag betreden. Omdat het echter de 
bedoeling is dat hij ooit trouwt, acht men het verstandig hem 
met een vrouw in contact te brengen. Door een list lukt dat. De 
danseres Sonja treedt als jongen verkleed in het paleis op en 
weet de aandacht van Aljoscha te trekken. Als ze bij hem in zijn 
kamer komt merkt hij dat ze een vrouw is. Zijn aanvankelijke 
woede hierover verandert al snel in genegenheid. Ze ontmoeten 
elkaar daarna geregeld en er ontstaat oprechte liefde. Op een 
gegeven moment wordt het wenselijk geacht dat Sonja verdwijnt, 
men heeft immers voor Aljoscha een bruid gevonden. Aljoscha’s 
oom vraag Sonja de Tsarewitsch te vertellen dat zij een losban-
dig leven lijdt zodat hij haar zou verstoten. Aanvankelijk gelooft 
Aljoscha dit verhaal maar hij komt er al snel achter wat de be-
doeling is. Samen vluchten ze naar Napels, waar ze worden ont-
dekt door de oom. Hij herinnert er de Tsarewitsch aan zijn plicht 
jegens het vaderland maar Aljoscha is niet zinnens naar Rusland 
terug te keren. Wanneer echter de plotselinge dood van de tsaar, 
zijn vader, wordt gemeld wordt hij terug in Rusland verwacht. Zal 
hij kiezen voor het vaderland of de liefde van Sonja?  

 

Albast 

 

De Tsarewitsch 

 Deelname: € 22,00 • leden: € 20,00 
Houders van een Museumpas genieten een korting van € 5,00 
Inbegrepen: toegang, gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst M Leuven 11.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

 Deelname: € 52,00 • leden: € 47,00 
Inbegrepen:  autocarvervoer, fooi chauffeur, bijwonen operette 
(goede plaatsen) 
Opstap: Kortenberg, OC Berkenhof (Beekstraat 25) 18.30 uur 
(of in Zaventem, Veltem, Herent/Leuven) 
Vooraf inschrijven. 
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Deze sponsors steunen ons 

 

  

Dierenartsenpraktijk 
Akuut 

 
Leuvensesteenweg 469 

3070 Kortenberg 
02 751 62 60 

 
Grote Daalstraat 30 

1930 Zaventem 
02 721 06 10 

  

 

 

 De totaalbeleving  
die al je zintuigen prikkelt 

Privé sauna, wijnverkoop en gastentafels 
info@wellwines.be 
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Mariemont & Nijvel  

Egypte. Eeuwige passie 
Tentoonstelling 
Van Gertrudis naar Raoul 
De collegiale en stad 
 

Zaterdag 18 februari 
 
Egyptejaar 2022 
In 2022 vierden we de tweehonderdste verjaardag van de ontcij-
fering van de hiërogliefen door Jean-François Champollion en 
de honderdste verjaardag van de ontdekking van de graftombe 
van Toetanchamon door Howard Carter! Het Koninklijk Domein 
en Museum van Mariemont is een voortrekker bij deze dubbele 
herdenking  

Egypte. Eeuwige passie. 
Egypte is al 2.000 jaar een passie! Maar waarom? De nieuwe 
tentoonstelling in het Koninklijk Domein en Museum van Ma-
riemont verkent de fascinatie die het oude Egypte opwekt in de 
westerse verbeelding. De bezoeker vindt er geen Egyptische 
antiquiteiten, maar werken uit verschillende periodes die de 
fantasieën weerspiegelen die het land van de farao's heeft 
voortgebracht.  
 
De tentoonstelling is een echte spiegel van onze samenleving. 
Het oude Egypte maakt deel uit van ons dagelijks leven. Wij zijn 
omringd door "Egypte-makers" die ideeën en beelden uitdragen 
die hun wortels hebben in de Nijlvallei. Een god met een hon-
denhoofd, hiërogliefen, een piramide of een mummie zijn 
"Egyptisch" in onze gedachten en liggen aan de oorsprong van 
de soms verrassende voorstellingen die in de tentoonstelling 
worden voorgesteld. 
  
Van de Isis van de Gallo-Romeinen tot Rihanna als Nefertiti over 
Jean-François Champollion en Raoul Warocqué, de tentoonstel-
ling mengt opzettelijk referenties en media die dit andere Egyp-
te construeren. Door middel van een woonkamer, een speelka-
mer, een bibliotheek en een tuin, laat de scenografie zien 
dat het land van de farao's deel uitmaakt van ons dagelijks le-
ven! De tentoonstelling Egypte. Eeuwige passie nodigt uit tot 
een introspectie: "Wat is er Egyptisch bij u? 

De collegiale 
De collegiale Sint-Gertrudiskerk van Nijvel is een monument 
buiten categorie. Ze wordt met recht en reden bestempeld 
als uitzonderlijk erfgoed vanuit verschillende oogpunten. 

Het is één van de oudste en grootste romaanse kerken van Eu-
ropa. Ze is al indrukwekkend langs de buitenzijde, vooral als 
men voor de hoge brede westgevel met zijn vijf bouwlagen 
staat. De kerk is gewijd in 1046. Ze onderging veel gedaantever-
anderingen. Ze werd in mei 1940 fel beschadigd maar werd ge-
restaureerd in Rijnlandse romaanse stijl. 

Het interieur is erg spectaculair met de twee tegenoverliggende 
koren. De kerk is 100 meter lang, 44 meter breed en 20 meter 
hoog. 

De restauratie gaf de kerk zijn opmerkelijke soberheid terug: 
zolderingen in hout, zichtbare steen en moderne glasramen. De 
versiering is beperkt tot enkele oude meubelstukken, namelijk 
twee biechtstoelen en de processiewagen bestemd om het 
schrijn van Sint-Gertrudis te dragen. 

We bezoeken ook de omvangrijke crypte, de archeologische 
ondergrond en het klooster dat in de 19de eeuw volledig geres-
taureerd werd. 

Sint-Jacobuswijk 
Deze oude wijk werd vroeger gewijd aan de pelgrims van Com-
postella en daarna behoorde ze aan de Gilde van de Brouwers. 
Fraai dorpje gelegen in het midden van de stad, daar is het 
goed te vertoeven.  
Simonetoren 
De “Tour Simone”, ook bekend als “Tour du Diable” en dichtbij 
de collegiale Gertrudiskerk gelegen, was jarenlang het lokaal 
van het “Serment des arbalétriers“, één van de burgerinstanties, 
verantwoordelijk voor de verdediging van de stadsmuren. Gere-
noveerd in 2006 is deze toren de laatste getuige van de middel-
eeuwse muren van Nijvel die opgericht werden in de 12de eeuw. 
Er waren niet minder dan 11 torens en 7 poorten. De ringmuur 
bestond uit een sterke muur van 2,50 m dik, langs de buitenkant 
voorzien van een gracht die gedeeltelijk onder water stond, 
langs de binnenkant versterkt met dijken over een breedte van 
8 m. In de toren, in de gewelfde wachterszaal voorzien van 
schietgaten, vindt men nu een kaart in reliëf van de stad Nivel-
les, zoals ze er uitzag rond 1600, verdedigd door de stadsmuur 
en de grachten  

 Deelname: € 52,00 • leden: € 47,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, koffie/
thee met koek, toegangen, gidsen, eigen audiofoonsysteem 
Middagmaal: € 27,00 (1 drank (bier, wijn of frisdrank inbegrepen) 
Voorgerecht: scampis, entre-Sambre-et-Meuse saus 
Hoofdgerecht: zalmsteak met Chardonnay-saus 
Opstap:  
08.00 uur Kortenberg, parking OC Berkenhof 
(of in Herent/Leuven, Veltem-Beisem, Erps-Kwerps, Zaventem) 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
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Theatermonoloog  
met Leen Persijn 
Koffie/thee met gebak na de voorstelling 
 

Zondag 19 februari, 15.00 uur 
 
"Angélique" is het verhaal van een oudere vrouw die de greep 
op het leven verloren heeft.  Als jong meisje trad zij in het 
klooster en reisde ze als missiezuster af naar “Belgisch Con-
go”.  Daar moest ze begin jaren zestig allesbehalve ongeschon-
den en halsoverkop vertrekken. Nu leeft zij, zoveel jaren later, 
met haar hebben en houden, in opvangtehuizen. 
 
‘Het verhaal van Angélique is wrang en vol woede, door Leen 
Persijn op een inslaande manier op een eenvoudige scène ge-
zet, op gepaste tijd muzikaal onderlijnd…. treffend is de taal 
waarin ze van de hak op de tak springend, de vernederingen van 
Angélique blootlegt en verhaal en personage een symbolische 
betekenis krijgen. De stoute spreektaal van Angélique wordt bij 
Leen Persijn speeltaal, daardoor ook minder anekdotisch. In 
feite is het de machteloosheid van een idealiste en de achte-
loosheid van gezagdragers en hun meelopers, al dan niet religi-
eus, die de kern van de monoloog vormen. Een kort maar krach-
tig pleidooi voor respect en hulp voor achteruit geschoven en 
‘vergeten’ slachtoffers van een regime of doctrine, met beperkte 
middelen gerealiseerd.’  
(bron: recensie in Theatermaggezien) 

Wijnavond 
o.l.v. Rudi Jans 
 

Dinsdag 21 februari, 20.00 uur 
 
De meest dominante wijndruif in Galicië is de albariñodruif. De 
populaire druif die u veel ziet in frisse en lichte wijnen. Maar niet 
alleen de albariño wordt aangeplant, ook de treixadura, de go-
dello, de loureira, de palomino en de torrontés worden gebruikt 
voor het maken van witte wijnen.  
 
 

 

 

Angélique 

 

Galicia 

 
Deelname:  € 12,00 • vvk: € 11,00 • vvk leden: € 10,00 
Auditorium OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Deuren: 14.30 uur • aanvang: 15.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven 

 
Deelname: € 21,00 • leden: € 19,00 
Inbegrepen: proeven van 6 goede wijnen 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Vooraf inschrijven 
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Leuven, Provinciehuis en Stationsbuurt 

Provinciehuis 
Gegidst bezoek 
Gerenoveerd station, park Belle Vue, 
oude werkplaatsen… 
Rondleiding 
 
Donderdag 23 februari 
Vrijdag 24 februari 
 
Provincie Vlaams-Brabant 
Op 1 januari 1995 ontstond de provincie Vlaams-Brabant door 
de opsplitsing van de provincie Brabant in Vlaams-Brabant, 
Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leuven 
werd daarbij als provinciehoofdstad van Vlaams-Brabant geko-
zen.  

De provincie zetelde op drie locaties in de stad. Een van de pan-
den die de provincie betrok was een oud bankgebouw (wat nog 
eerder een warenhuis was geweest) aan de Diestsesteenweg in 
Kessel-Lo dat in november 1994 aangekocht was door de pro-
vincie. In deze straat kwam de gouverneur te zitten met aan de 
overzijde van deze straat de administratie van de provincie. Aan 
de Diestsevest ging de bestendige deputatie zetelen. 

In 2003 werd aan het Provincieplein een nieuw gebouw opgele-
verd en nam het provinciebestuur intrek in dit gebouw. Dit nieu-
we gebouw is van de hand van architect Gonçalo Sousa Byrne.  

In januari 2015 kreeg de provincie met haar twintigjarige be-
staan een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo dat ze hierbij kreeg 
is een zespuntige ster. Deze werd op 16 januari 2015 hoog op het 
provinciehuis aangebracht.  

Het provinciehuis aan het Provincieplein bestaat uit twee delen: 
een torengebouw en een langsgebouw. In de toren zijn de kan-
toren van de medewerkers gevestigd, terwijl in het langsgebouw 
de raadzaal, een auditorium, een restaurant en enkele andere 
ruimtes zijn.  

Het torengebouw heeft een hoogte van 42 meter boven het Pro-
vincieplein, 52 meter boven de naastgelegen spoorlijn en telt 11 
verdiepingen. Deze kantoortoren bevindt zich aan de noordzijde 
van het gebouw en is met zijn hoogte duidelijk van afstand te 
zien. Helemaal bovenaan dit torengebouw is een groot logo van 
de provincie aangebracht: een zespuntige ster (asterisk). Aan de 
zijkant van deze toren hangt aan de tiende verdieping een uit-
stekend geel balkonnetje dat uit de toon valt door het uitsprin-
gen en de kleur. Dit balkonnetje is van het ontwerp van kunste-
naar Aglaia Konrad. 

De omgeving van het Leuvense station 

In 1994 wist professor Marcel Smets de pas verkozen burge-
meester Louis Toback snel te winnen voor zijn groots opgevat 
masterplan voor de stationsbuurt en de Leuvense vaartkom. 
Het was het startschot voor een zeer grondige stadsrenovatie. 
Na bijna 30 jaar nadert deze haar voltooiing, het plan is en 
wordt nog geregeld bijgestuurd.   
Het Martelarenplein, zoals heraangelegd in 1925, voldeed niet 
meer. Voetgangers, fietsers, automobilisten, gebruikers van 
openbaar vervoer: iedereen had redenen om te klagen. De 
Spaanse architect Manuel de Sola-Morales presteerde een hu-
zarenstuk om u tegen te zeggen. Het derde station uit 1877 is 
met veel zorg gerestaureerd. De moeite waard om samen even-
tjes van  nabij te bekijken.  
De spoorwegen scheren als een raaklijn langs de stad en snij-
den Kessel-Lo af van de stad. Over de gekozen oplossingen zal 
men voetgangers en fietsers niet horen klagen. Park Belle Vue is 
een complete opwaardering van de Martelarenlaan. De vroegere 
werkplaatsen van de NMBS kregen een nieuwe multifunctionele 
invulling. 
Vroeger gonsde de stationsbuurt van industriële activiteit. Van-
daag de stek voor heel wat dienstverlenende bedrijven en 
openbare diensten. Met een rondleiding in het Provinciehuis 
starten wij  het dagprogramma. 
En wie eventjes na de rondleiding wil napraten, kan dit in de 
vroegere wachtzaal 3de klasse van het station. Vandaag geres-
taureerd en buffetzaal.  

 

Deelname: € 18,00 • leden: € 16,00 
Inbegrepen: gidsbeurten, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
08.50 uur station Kortenberg (trein 09.03 uur), of 
09.45 uur onthaal Provinciehuis (Provincieplein 1, Leuven) 
Middagmaal: wordt nog meegedeeld 
Einde daguitstap rond 17.00 uur 

Kop van Kessel-Lo 

Fietsspiraal 
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LUCA School of Arts 
campus Lemmens Leuven 
 

Zondag 26 februari, 10.30 uur 
 
Máximo Diego Pujol is een Argentijnse gitarist/componist. Elk 
deel van zijn parelende Buenos Aires Color Pastel schetst een 
muzikaal beeld van een Argentijnse buurt, niet ver van de 
hoofdstad. Pujol weet zonder enige moeite elementen uit de 
Argentijnse volksmuziek en compositorische technieken uit het 
impressionisme met elkaar te verenigen.  

Dichterliebe is een liederencyclus van de 19e-eeuwse componist 
Robert Schumann, geschreven in 1840 op amper een week tijd. 
Voor de teksten baseerde Schumann zich op gedichten van zijn 
tijdgenoot Heinrich Heine. Zoals vaak liet hij zich bij het compo-
neren van deze liederen inspireren door de natuur, door zijn 
liefde voor zijn echtgenote Clara Schumann, maar vooral ook 
door melancholie en gevoelens van eenzaamheid.  

Het kleurrijke verhaal van Pujol staat in schril contrast met de 
grijze en witte tinten van het Trio voor fluit, alt, en gitaar (1935) 
geschreven door de Nederlandse componist Nico Richter. Rich-
ter was van Joodse komaf, leefde en werkte in Amsterdam voor 
hij tijdens het naziregime opgesloten werd in een concentratie-
kamp. Ondanks de gruwelijkheden die hij tijdens die jaren 
moest doorstaan, bleef Richter componeren tot hij in 1945, op 
negentwintigjarige leeftijd, stierf. Zoals zo goed als zijn volledi-
ge oeuvre, is ook dit trio beladen, energetisch en rijk aan muzi-
kale ideeën. Het getuigt van Richters bewondering voor de radi-
caal vernieuwende muziek van de tweede Weense School, en 
dan vooral de muziek van Anton Webern. 

De Tsjechische gitarist/componist Štěpán Rak is vooral bekend 
om zijn unieke en virtuoze muziek voor gitaarsolo. Dit geheel 
van vijf dansen is een toonbeeld van muzikale gevatheid. Rak 
speelt met elke vertrouwde dansvorm door onverwachte har-
monieën en ritmes te introduceren, met als doel de luisteraar te 
doen lachen en het publiek van het begin tot het einde te boei-
en. Rak slaagt erin om door zijn manier van componeren de 
limieten van elk instrument op te zoeken, wat Trio Spectra de 
kans geeft op een virtuoze manier uit te pakken. 

De wereld vandaag:  
Rusland en het Westen 
Lezing 
 

Vrijdag 10 maart, 20.00 uur 
 

Nog in de tijd van het communisme was Jan een regelmatige 
bezoeker van de Sovjet-Unie. Hij maakte er reportages voor de 
Nederlandse publieke zender VPRO-radio. Als correspondent in 
Sint-Petersburg en Moskou beleefde hij voor de Vlaamse publie-
ke omroep VRT het uiteenvallen van de Sovjet-Unie van op de 
eerste rij. 

Hij maakte mee hoe Rusland voor het Westen van een mogelijke 
partner evolueerde naar een onbetrouwbare buur. Zijn talloze 
reportages vanuit alle regio’s in Rusland, maar ook Kiev, Oost-
Oekraïne, de Krim of uit de voormalige oorlogszones in ex-
Joegoslavië maken van hem dé specialist van de Oost-
Westbetrekkingen. Maar even nauwgezet volgt Jan de geopolitie-
ke wendingen die de verkiezing van president Trump in de VS 
heeft veroorzaakt en waarschuwt hij voor de onzekere toekomst 
van West-Europa. 

Jan heeft zijn ervaring als ‘grand reporter’ voor radio en tv ook te 
boek gesteld en voor de VRT maakte hij een indrukwekkende tv-
documentaire over 20 jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie. Maar ook voor een livepubliek brengt hij de recente poli-
tieke geschiedenis van het Europese continent graag tot leven. 
Ook al is dit verslag niet erg geruststellend voor onze kleine lan-
den, het blijft in elk geval een bijzonder boeiende ervaring. 

 

 

Kamermuziek matinee 

 

Jan Balliauw  

 
Deelname: € 14,00 • vvk: € 13,00 • vvk leden:  12,00 
Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 

 
Deelname: € 12,00 • vvk :€ 11,00 •vvk leden: € 10,00 
Auditorium UPC Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 
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LUCA School of Arts,  
campus Lemmens Leuven 
Tom De Haes, dirigent 
 

Zondag 12 maart, 10.30 uur 
 

De ouverture bij de opera La forza del destino (de kracht van 
het noodlot) van Giuseppe Verdi (1813-1901) wordt vaak als zelf-
standig, op zich staand werk uitgevoerd en dat werd aanvanke-
lijk ook door Verdi zo voorzien. De ouverture start met drie 
krachtige akkoorden die meteen de aandacht van het publiek 
trekken. Doorheen de ouverture integreert Verdi al meteen de 
drie hoofdthema’s van de opera. 

De drie bewegingen in Three Images van Joel Love (1982) ver-
kennen elk een eigen klank- en kleuridioom. ‘Spring’ verbeeldt 
aan de hand van drie eenvoudige melodieën een onschuldig 
voorjaarslandschap. ‘The Golden Hour’ verklankt een onder-
gaande zon. Naar aanleiding van het derde deeltje, ‘Bed mon-
sters’, vertelt een anekdote hoe de vrouw van Joel Love hier de 
muzikale weerklank hoorde van het monster uit haar jeugd dat 
zich ’s avonds onder haar bed verschool. In werkelijkheid had 
Love de intentie om de jacht van een roofdier te verhalen. 

Pictures at an exhibition van Modest Moussorgsky behoort tot 
de muzikale canon van de pianoliteratuur. Later verschenen 
verschillende bewerkingen voor tal van bezettingen. Het werk is 
een impressie van een aantal schilderijen van de Russische 
schilder Viktor Hartman. 

LUCA Sax wil op 12 maart 2023 tot uw verbeelding spreken. Kom 
ontdekken hoe componisten het noodlot, de lente, de zonson-
dergang of monsters onder het bed in muziek verklanken. Of 
kom ervaren hoe de magistrale “Schilderijententoonstelling” 
van Modest Moussorgsky, naar schilderijen van Victor Hart-
mann, klinkt door een enthousiast veertienkoppig saxofoonen-
semble.  

 

Reisreportage 
door Guido Boeken 
 

Vrijdag 17 maart, 20.00 uur 
 
In de voorstelling ‘reizen in Zuidoost-Afrika’ reizen we door Zuid-
Afrika, Mozambique, Swaziland en  Lesotho . In Zuid-Afrika door-
kruisen we Mpumalanga, de op één na kleinste provincie en fa-
voriete reisbestemming van vele bezoekers. Hier vindt u enkele 
van de mooiste landschappen van Zuid-Afrika waarvan de kern 
wordt gevormd door de spectaculaire Blyde River Canyon. Na-
dien, verblijven we in het Krugerpark, Zuid-Afrika’s meest be-
kendste en drukst bezochte wildpark. 

Na enkele dagen rijden we via de zuidelijk gelegen Malelene-
poort de krokodillenrivier over en rijden Mozambique binnen. 
Mozambique heeft een oppervlakte van 784 000 km2 en is 23 
keer zo groot als België. 

Zuid-Mozambique herbergt een van de mooiste en onaangetaste 
kustlijnen van oostelijk Afrika. De wateren  voor de kust behoren 
tot de meest visrijke en herbergen unieke flora en fauna. 
In het onbekende Mozambique reizen we door unieke land-
schappen, bezoeken we grootse natuurgebieden en strijken met 
een catamaran op de Indische oceaan . 

De lange terugweg naar de grens met Zuid-Afrika voert ons door 
het koninkrijkje van Swaziland dat lijkt te overleven op suiker en 
hout. Op lagere hoogten zijn de heuvels bedekt met suikerriet-
plantages. Hoger lijken alle inheemse bossen te zijn vervangen 
door boomplantages.  We zijn getuige van de voorbereidingen 
van de jaarlijkse rietfeesten, waarbij duizenden jonge vrouwen 
zullen dansen voor hun koning. In het dorp Matenga worden we 
getrakteerd op een zinnenstrelend schouwspel van de Swazi 
cultuur, vol indringende kleuren, warmte en  wervelende dansen. 

Op weg naar onze laatste bestemming Lesotho volgen we een 
prachtige route die loopt over de Malotibergen. In Lesotho bui-
telt u het echte Afrika in. Het land heeft de meest avontuurlijke 
hikes van het hele continent en is het enige land ter wereld 
waarvan het laagste punt op meer dan 1000 m boven de zeespie-
gel ligt.  Het landschap is eindeloos en zacht in het gele och-
tendlicht. In dit  gebied wonen de Basotos een volk dat nog leeft 
volgens de oude tradities alsof de navelstreng van Zuid-Afrika 
daar in Lesotho is losgesneden. 

 

LUCA Sax 

 

Reizen in Zuidoost-Afrika  

 
Deelname: € 14,00 • vvk: € 13,00 • vvk leden: € 12,00 
Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 1, Erps-Kerps 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 
Liefst vooraf inschrijven 

 
Deelname: € 8,00 • vvk: € 7,00 • vvk leden: € 6,00 
Auditorium OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang:  20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 
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Suriname 
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Deze sponsors steunen ons 
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Van Europa naar Azië 

Grieks-Macedonië en Klassiek Turkije 
Programma en reisleiding: Wim Vanhoorne 
 

Vrijdag 12 mei t.e.m. dinsdag 23 mei 2023 
 
Dag 1 • vrijdag 12 mei  

Brussel - Frankfurt - Thessaloniki (A) 

Afspraak om 09.00 uur op de luchthaven van Zaventem, ter 
hoogte van de apotheek in de vertrekhal. 

Wie met het gezamenlijk taxivervoer vanuit Kortenberg naar de 
luchthaven reist, komt tegen 08.00 uur op de parking van OC 
Berkenhof (Beekstraat 25, Kortenberg). 

Vlucht LH1009 Zaventem 11.20 uur > Frankfurt 12.30 uur 
Vlucht LH1556 Frankfurt 14.05 uur > Thessaloniki 17.30 uur 
(plaatselijke tijden) 

In Griekenland en Turkije is het in die periode 1 uur later dan bij 
ons. 

Als het verkeer het toelaat rijden we de stad binnen via de Vasi-
lisis Olga-avenue met haar talrijke fin-de-siècle herenhuizen. De 
eigenaars waren handelaars en industriëlen, zowel (crypto-)
joden, christenen als moslims die rond 1900 van Saloniki en 
kosmopolitische en multiculturele stad hadden gemaakt. Nog 
voor we ons hotel bereiken werpen we vanaf de burcht op de 
Bovenstad een panoramische blik op de stad en de haven aan 
de Thermaïsche golf. Bij mooi weer zien we nog sneeuw op de 
top van de Olympos. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Grand Palace.  

Morgen wordt het een lange, rijkgevulde dag! 

 

Dag 2 • zaterdag 13 mei 

Thessaloniki - Pella - Vergina - Ouranopolis (300 km) (O M A) 

Pella (45 km) is de geboortestad van Alexander de Grote. Een 
korte wandeling op de site zelf toont mooi het dambordachtige 
stratenplan. In de buurt van de verrassend grote agora bedek-
ken rolsteenmozaïeken de atriums van voorname villa’s. Hoe 
die chique woningen er vanbinnen uitzagen toont het moderne 
museum. In vier thematische opstellingen komen we alles te 
weten over de goden van de Olympos, over het leven van de 
gewone sterveling thuis en op de agora, over dood en begrafe-
nis en over Alexander zelf natuurlijk.  

Daarna rijden we naar de tumulus van Vergina (50 km). In 1977 
was de ontdekking van het graf van Filippos II van Macedonië dé 
archeologische sensatie van de 20ste eeuw! De vondsten uit de 
intacte graven zijn in situ heel mooi tentoongesteld. De gids 

maakt aan de hand van allerlei sprekende details en de onom-
stotelijke bewijzen die het wetenschappelijk onderzoek heeft 
opgeleverd een spannend verhaal over de vader van Alexander, 
zijn crematie en zijn vrouwen. Na de lunch spoeden we ons te-
rug naar Saloniki (70 km) voor het Archeologisch Museum. De 
meeste tijd zullen we er besteden aan het Goud van de Macedo-
niërs. Maar ook de vele marmeren beelden en bustes van kei-
zers en goden poseren graag voor onze camera’s. Na al die cul-
turele en museale hoogstandjes krijgen we op weg naar Oura-
nopolis (135 km ) algauw de imposante Athosberg in het vizier.  

We verblijven twee nachten in Hotel Xenia.  

 

 

Dag 3 • zondag 14 mei  

Ouranopolis - boottocht langs de Athosberg - bezoek aan de 
Amouliani-eilandjes (O M A) 

Om 10 uur gaan we aan boord van de Captain Fotis. Drie uur 
lang vaart hij langs de flanken van het Athosschiereiland, een 
semi-autonome monnikenrepubliek waar behalve de Maagd 
Maria geen enkel vrouwelijk wezen een stap mag zetten. Ver-
schillende stokoude Byzantijnse kloosters plakken tegen de 
Heilige Berg aan. In vier talen krijgen we de belangrijkste weet-
jes te horen.  

Na de middag varen we naar de witte zandstranden van de 
piepkleine Amouliani-archipel (600 inwoners). We trekken an-
derhalf uur uit voor een eigen bezoek aan kerk, scheepswerf, 
oud schoolgebouw of aan een huis waarin Anatolische ortho-
doxe christenen terechtkwamen als gevolg van de verplichte 
bevolkingsruil -bekend in Griekenland als de Grote Catastrofe- 
na de Griekse-Turkse Oorlog in 1922-23. In het cultureel centrum 
van Ierissos proberen we nog de 3D-film over het kloosterleven 
op de Athos mee te pikken.  

Dyonissiou klooster, Athosberg 

Boog van Galerius, Thessaloniki 

Gouden diadeem, begin 3de eeuw v.C., archeologisch museum 
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Avondmaal en tweede overnachting in Hotel Xenia.  

Dag 4 • maandag 15 mei  

Ouranopolis - Stageira - (Amphipolis) - Philippi - Kavala  

(150 km) (O M A)  

Al na 50 km strekken we de benen in het idyllisch gelegen 
Stageira, waar Aristoteles werd geboren. Een klein uurtje verder 
is het de beurt aan Amphipolis, waar de kolossale grafheuvel 
zijn geheimen maar heel traag prijsgeeft. Hebben we te maken 
met een monument ter ere van Hephaistion, de boezemvriend 
van Alexande en admiraal van de Aziëvloot die vanuit Amphipo-
lis richting Perzië was vertrokken?  

Over wat zich allemaal in de vlakte van Philippi afspeelde zijn 
we stukken beter geïnformeerd. We kunnen er zelfs een van de 
meest beslissende veldslagen uit de wereldgeschiedenis recon-
strueren. In oktober van 42 v.C. versloegen Marcus Antonius en 
Octavianus, de latere keizer Augustus, de troepen van Brutus en 
Cassius, de medemoordenaars van Caesar. In Philippi doopte de 
apostel Paulus er Lydia. Ze werd zo de allereerste Europese 
christen. De mozaïeken in haar modern baptisterium brengen 
dat mooi in herinnering. Verderop gaan we het Romeins theater 
binnen, lopen over de stap-stenen van de Via Egnatia, bestude-
ren de standaardstructuur van het forum en vragen ons af hoe 
en waarom daar in Godsnaam een achthoekige kerk en drie 
basilica’s werden gebouwd. Nog wat vrije tijd voor thermen of 
terras en we vertrekken naar het nabije Kavala. 

Avondmaal en overnachting in hotel Lucy.  

 

Dag 5 • dinsdag 16 mei  

Kavala - grensovergang Griekenland/Turkije in Kastanies/
Pazarkule - Edirne (275 km) (O M A) 

Vandaag hebben we zo’n 300 km voor de boeg, langs de kust 
van Egeïsch  Griekenland en langs de streng bewaakte oost-
grens van Fort Europa. Maar eerst de tabakstad Kavala verken-
nen met zijn kamares (aquaduct) en ander Osmaans erfgoed op 
het Panagia-schiereiland. Helemaal boven is het fort en nabij 
de vuurtoren ligt de Halil Bey-moskee en het huis van Moham-
med Ali, de Albanees sprekende Turk en de stichter van het mo-
derne Egypte. Bij zijn standbeeld hoort uiteraard een woordje 
uitleg over bijv. de Slag bij Navarino, de productie van katoen, 
het witte goud, enz. De imaret, de vroegere armenkeuken is nu 
een super-de-luxe hotel. Heel misschien laten ze ons proeven 
van hun koffie?  

In de namiddag, op weg doorheen Oost-Macedonië en Grieks-
Thracië komt de tragische geschiedenis van de Balkanoorlogen 
en de Eerste Wereldoorlog ruim aan bod. Grenzen werden be-
vochten en getrokken, betwist en vastgelegd in Neuilly, Sèvres 
en Lausanne. Eens op Turks grondgebied, bij het drielanden-

punt van Karaagac, zien we het resultaat van al die militaire en 
diplomatieke inspanningen. Terwijl we -liefst te voet- twee Os-
maanse bruggen over de grillige en gevaarlijke Maritsa/Meriç en 
de Tunca oversteken “stroomt de naar bloed ruikende geschie-
denis onder ons door“ schrijft iemand terecht op Tripadvisor.  

Morgen, na één overnachting in het Hilly Otel, stappen we over 

op een Turkse bus. 

 

Dag 6 • woensdag 17 mei   

Edirne - Canakkale (230 km) (O M A) 

Adrianopolis/Edirne was vanaf 1369 tot de verovering van Con-
stantinopel in 1463 na Bursa de tweede hoofdstad van het uit-
dijende Osmaanse Rijk. Vanuit Edirne vertrokken de Turkse le-
gers evengoed naar Boedapest en Wenen als naar Moldavië en 
Oekraïne. We bezoeken de karavanserai van Sinan, de majestu-
euze Selimmoskee en het Beyazit II Health Complex dat alle 
disciplines van de baanbrekende middeleeuwse Arabische ge-
neeskunde toont.  

Doorheen het vlakke landbouwgebied van Thracië komen we 
aan het Gallipoli-schiereiland. Links en rechts van de Dardanel-
len schreeuwen bastions, bunkers en slogans de overwinning op 
de geallieerden en de Anzactroepen uit. Zelfs de naam (de 1915 
Canakkalebrug) en de lengte van de langste sectie ervan (2023 
m) moeten niet alleen de herinnering aan de klinkende over-
winning op de Franse en Britse oorlogsvloot levendig houden, 
maar ook Erdogan de verkiezingen van juni 2023 helpen winnen, 
het jaar waarin de Turkse republiek zijn honderdste verjaardag 
zal vieren. 

Naar hotel Kolin in Kepez/Canakkale voor avondmaal, twee 
overnachtingen.  

Philippi 

Selimmoskee, Edirne 

Aquaduct Kamares, Kavala 
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Dag 7 • donderdag 18 mei   

Gallipoli  (O M A) 

Op dit langgerekte (80 km) geo-strategische schiereiland be-
leefden Churchill en vnl. de Nieuw-Zeelandse en Australische 
soldaten een militaire catastrofe. Een Turkse officier, Mustafa 
Kemal, groeide er uit tot de Atatürk-legende. De nog intacte 
slagvelden en de vele kleine en grote memorialen en begraaf-
plaatsen liggen midden in een ongelooflijk fraaie natuur. We 
rijden de hele dag van de ene naar de andere plek met iconi-
sche namen als Lone Pine, Anzac Cove en Cape Helles. U krijgt 
uitleg over de aanloop, verloop en afloop  van het grootste de-
bacle van WO I; tegelijkertijd ook nog de best geslaagde evacua-
tie uit de militaire geschiedenis. In het onwaarschijnlijke geval 
van slecht weer is er nog altijd het Kabatepe Museum.   

Avondmaal en overnachting in hotel Kolin in Kepez/Canakkale. 

 

Dag 8 • vrijdag 19 mei  

Canakkale – Troje - Assos - Bergama (Pergamon)  
( 200 km ) (O M A) 

Vooraleer we het archeologisch veld van Troje zelf oplopen is 
het aangeraden om het interactieve en educatieve belevings-
museum te bezoeken. Zo kunnen we ons een veel beter beeld 
vormen van de verschillende bouwlagen uit de brons- en ijzer-
tijd en zelf vaststellen waar H. Schliemann zijn opzienbarende 
ontdekkingen deed, met dank aan Homeros’ Ilias. 

In Assos, komen we Aristoteles nog eens tegen. We maken een 
fotostop aan de Athenatempel. 

In Ayvalik bekijken we de gerestaureerde Taksiyarhiskerk. De 
Turkse schrijfwijze alleen al zegt veel over de lang gekoesterde 
Griekse droom van de Megali Idea, die finaal uiteenspatte met 
de bevolkingsruil van 1922-23. Het betekende het einde van 
3000 jaar Griekse aanwezigheid in Klein-Azië. Gelukkig voor de 
moderne cultuurtoerist is er nog veel van het hellenistisch erf-
goed in ‘Klein-Aziatisch Griekenland‘ bewaard.    

Zo zien we bv. vanuit het Berksoy Hotel (een nacht) al de akro-
polis van Pergamon.   

 

 

 

 

 

Dag 9 • zaterdag 20 mei   

Bergama - Kusadasi (200 km) (O M A) 

We nemen de kabelbaan tot boven op de akropolis. Daar stond 
ooit het Zeusaltaar, nu een van de pronkstukken in het Perga-
monmuseum van Berlijn. Het steilste theater van de klassieke 
oudheid geeft sommigen al eens hoogtevrees. Ver onder ons 
zien we het aesklepion al liggen. We wandelen  doorheen dit 
Oudgrieks kuuroord annex alternatief medisch centrum. Zieken 
werden er behandeld door het drinken van water, baden, thea-
ter, muziek en suggestie. De medische faculteit stond in hoog 
aanzien dankzij topdokter Galenus. Tot de komst van onze An-
dreas Vesalius domineerden zijn theorieën 1500 jaar de wester-
se geneeskunst. In de namiddag probéren we nog even  iets in 
Izmir/Smyrna te gaan bekijken.  

Tot slot nemen we onze intrek in Kusadasi in het Fantasia Hotel 

De Luxe voor drie nachten.      

 

Dag • 10 zondag 21 mei   

Kusadasi - Efeze - Selçuk - Kusadasi (50 km ) (O M A) 

Het kan er druk zijn, gelukkig is de site van Efeze groot en uitge-
breid. Meer nog dan voor de fotogenieke Celsusbibliotheek en 
het theater zullen we in bewondering staan voor de gerestau-
reerde hangende huizen. Sommigen gewagen zelfs van een 
Turks Pompeï! Overal zijn ook sporen van het vroege christen-

Schiereiland Gallipoli 

Pergamon 

Tempel van Trajanus op de Akropolis van Pergamon 
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dom zichtbaar. In Selçuk toont het museum wat de jarenlange 
opgravingen hebben opgeleverd. Er is nog tijd voor de Johan-
neskerk en/of het huis van Maria op de Nachtegalenberg. We 
eindigen bij de schamele resten van de tempel van Artemis, ooit 
een van de zeven antieke wereldwonderen.  

Avondmaal en overnachting in het Fantasia Hotel De Luxe in 

Kusadasi. 

 

Dag 11 • maandag 22 mei    

Priene - Milete - Didyma (160 km) (O M A) 

Kusadasi kan een vrije dag worden, naar tijd en goesting in te 
vullen met uitslapen, lanterfanten of shoppen. Voor wie maar 
niet genoeg krijgt van de natuurlijke decors waarin Griekse ste-
den en kolonies zich nestelden is er een mooie dagtocht naar 
Priene, Milete en Didyma. Priene is puur Grieks gebleven omdat 
de haven bij de komst van de Romeinen al was dichtgeslibd. De 
stad is een schoolvoorbeeld van perfecte stadsplanning, naar 
de ideeën van Hippodamos van Milete. Het door de Perzen ver-
woeste Milete werd volgens een orthogonaal plan netjes weer 
opgebouwd. Sporen van de haven zijn er duidelijk aanwezig, 
maar het kolossaal theater en het overzichtelijke thermencom-
plex krijgen de meeste aandacht. De restanten van de onafge-
werkte Apollotempel in de orakelstad Didyma zijn van een on-
menselijke grootte . 

Avondmaal en overnachting in het Fantasia Hotel De Luxe in 
Kusadasi. 

 

 
Dag 12 • dinsdag 23 mei  
Vrije tijd tot een (late?) check-out.  
Transfer naar de Adnan Menderes luchthaven van Izmir. 
Vlucht TK2331 Izmir 15.55 uur > Istanbul 17.15 uur 
Vlucht TK1941 Istanbul 18.50 uur > Zaventem 21.20 uur 

(plaatselijke tijden) 
Kostprijs: 
• € 3195,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij inschrijving 
 van minimum 30 deelnemers 
• toeslag 1-persoonskamer: € 525,00 
Inbegrepen: 
• heenvlucht met Lufthansa van Zaventem naar Thessaloniki via 
 Frankfurt  
• terugvlucht met Turkish Airlines van Izmir naar Zaventem via 
 Istanbul 
• comfortabel autocarvervoer 
• verblijf in goede hotels op basis van halfpension 
 7 x in een 5-sterren hotel 
 3 x in een 4-sterren hotel 
 1 x in een 3-sterren+ hotel 
• middagmalen vanaf dag 2 tot en met dag 11 
• bezoeken, toegangen, boottochten, lokale gidsen, … zoals 
 voorzien in het programma 
• fooien 
• eigen audiofoonsysteem 
• Vlaamse reisleiding: Wim Vanhoorne 
Niet inbegrepen: 
• dranken bij de maaltijden, persoonlijke uitgaven 
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering  
 (sterk aanbevolen!) 
• indien geen lid, toeslag van € 20,00 (Cultuursmakers-pas) 
 (gezinslidmaatschap) 
 

Taxivervoer: 
gezamenlijk taxivervoer vanop de parking van OC Berkenhof te 
Kortenberg naar de luchthaven van Zaventem en terug is moge-
lijk tegen € 20,00 per persoon. 
Meer informatie: 
Cultuursmakers Kortenberg, guido.craps@cultuursmakers.be 
www.cultuursmakers.be/kortenberg 
huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29 
 

Programmabrochure: 1 december 2022 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk 
Voorreisbijeenkomst: 
Zondag 7 mei 2023 om 15 uur in het OC Berkenhof te Kortenberg. 
 

Een visum voor Turkije is niet nodig.  
Voorzie wel een internationaal paspoort voor een vlotte contro-
le overal, o.a. Frankfurt en aan de grensovergangen. 
 

Een goed idee van Cultuursmakers Kortenberg, 
i.s.m. Omnia Travel, Leuven (Grieks gedeelte) en  
 Axis Travel, Kortenberg (vluchten en Turks gedeelte) 
 

De ruïnes van de antieke stad Efeze met theater en Celsusbi-

Priene 

Kusadasi 
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Soetkin Baptist & Annemie Struyf 
Een muzikaal verhaal 
 

Zaterdag 18 maart , 20.00 uur 
 
Annemie vertelt, Soetkin zingt 
 
In het Hoge Noorden hebben ze elkaar ontmoet. Soetkin maakte 
er muziek, Annemie schreef er een boek. En samen vertellen ze 
hun verhaal. Over het Hoge Noorden, over vallen en opstaan, 
over diep ademhalen en verder gaan. Over hoop en verlangen. 
Over dromen en durven dromen.  

Achter haar piano met uitzicht op het Noorse landschap begon 
Soetkin Baptist te dromen en te schrijven. Haar dromen kregen 
vorm. Mooi, maar soms ook hartverscheurend en rauw. De 
drang om te creëren was groot en weerklonk over de fjorden, op 
de grens tussen kwetsbaarheid, speelsheid en vokale virtuosi-
teit. In deze bizarre tijden brengt ze een wonderlijke repertoire 
dat ontroert, inspireert en verbindt. 

 In Noorwegen begon journaliste en reportagemaker Annemie 
Struyf te schrijven aan haar nieuwe boek. Ze wilde de lessen die 
ze de voorbije jaren in haar persoonlijk en professioneel leven 
heeft geleerd, doorgeven aan andere dromers. Durf Dromen is 
de raad die ze wil geven, meteen ook de titel van haar nieuwe 
boek. Want dromen zijn kostbaar en moeten gekoesterd wor-
den, zeker in moeilijke tijden. 

In Noorwegen kruisen de wegen van Annemie en Soetkin bij het 
maken van de reportagereeks Het Hoge Noorden voor Eén. Uit 
deze bijzondere ontmoeting ontstond een uniek, Noors, ontroe-
rend en kwetsbaar verhaal, in woord en muziek. Soetkin zingt en 
speelt, Annemie droomt en vertelt.  Een unieke combinatie van 
twee gedreven vrouwen, maar bovenal een wonderlijke mix van 
dromen uit het Hoge Noorden. 

Wijnavond 
door Kaat Daans 
 

Dinsdag 21 maart , 20.00 uur 
 
Houdt u van frivole, lichte wijnen? Wijnen die lijken te huppelen 
in uw mond. Een glas dat tjokvol frisheid zit, zesty fruit, knispe-
rend als een koele bries. 

Of zegt u, geef mij maar een wijn waar ik moet op bijten. Eentje 
als een stevige uppercut. Een wijn die tjokvol, tja, tjokvol wat? 
Tjokvol wijn zit. 

 

Is dit dan de opdeling in wit en rood?  

Is dit dan de opdeling in zomer en winter? 

Is dit dan de opdeling in man en vrouw? 

 

Benieuwd? Kom proeven en ontdekken en uzelf misschien wel 
verrassen  

 

Dromen uit het Hoge Noorden 

 

Zesty versus zwaar 

 
Deelname: € 20,00 • vvk: € 18,00 • vvk leden: € 16,00 
Auditorium OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur •  aanvang: 20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 

 
Deelname: € 21,00 • leden: € 19,00 
Inbegrepen: proeven van 7 goede wijnen 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Vooraf inschrijven. 
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Tentoonstelling 
Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) 
 

Donderdag 23 maart, 10.30 uur 
Zaterdag 25 maart, 10.30 uur 
 
Een blik op 40 jaar artistieke praktijk van de Belgische ar-
tiest Michel François, van vroeg werk tot enkele nieuwe creaties 
die hij speciaal voor Bozar maakte. Met beeldhouwkunst, foto-
grafie, video, schilderkunst en installatie creëert de kunstenaar 
een web van verschuivende connecties tussen zijn kunstwerken. 

 De tentoonstelling is een uniek concept waarbij het 
‘totaalkunstwerk’ centraal staat en de exporuimte een verleng-
de van zijn atelier wordt.  

François schudt de werkelijkheid door elkaar, stelt ze in vraag 
en blaast keer op keer haar relatie met kunst nieuw leven in. 
Schijnbaar eenvoudige objecten en materialen vormt hij om tot 
dragers van betekenis. Hoe kan een gebaar de status van een 
object veranderen? Wat is de invloed van de hand van de kun-
stenaar? En wat is de rol van toeval?  

Cultuur ‘smaakt’ beter samen 
Driemaandelijks ontmoetingsmoment met: 
> reportage ‘Terugblik’,  
> laatste nieuwsjes,  
> film 6-daagse Venetië,  
> een lekkere babbel, ... 
 

Vrijdag 24 maart, vanaf 19.00 uur 
 

 

Michel François 

 

Cultuurcafé 

 Deelname: € 22,00 • leden: € 20,00 
Inbegrepen: toegang, gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
Station Kortenberg,  09.28 uur, of  
Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel, 10.15 uur 
Vooraf inschrijven. 

 
Gratis, zowel voor leden als niet-leden 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Liefst vooraf inschrijven, zo weten we hoeveel tafels en stoelen 
we moeten klaarzetten. 
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Stadsfestival Cultuursmakers Brussel 

Herenhuis Cohn-Donnay 
Kunstberg 
Europese wijk 
Jubelpark 
 
 
Herenhuis Cohn-Donnay (De Ultieme Hallucinatie) 
In 1904 krijgt Paul Hamesse, voormalig medewerker van Paul 
Hankar, de opdracht van de familie Cohn-Donnay om een ge-
bouw uit 1830 te verbouwen. Hij past de neoclassicistische gevel 
aan door een erkerraam toe te voegen aan de bestaande geo-
metrische grafiek en brengt in het interieur verschillende ten-
denzen uit de art nouveau samen: de school van Glasgow, de 
Wiener Secession... Vandaag de dag huisvest het gebouw bras-
serie-restaurant “De Ultieme Hallucinatie" en is het merendeel 
van de decoratie uit 1904 bewaard gebleven. Ontdek op de eer-
ste verdieping het MangaKat-café, een café waar katten de 
ruimte met art-nouveaudecoraties hebben ingepalmd. 

Namiddagprogramma 
Het open en vrije namiddagprogramma focust op drie hotspots 
die op wandelafstand (20 minuten) van elkaar gelegen zijn: 
Kunstberg, Europese wijk en Jubelpark. Tussen 14u en 17u kun-
nen we deze buurten op individuele basis verkennen. Gidsen 
staan klaar aan onze infopunten en nemen geïnteresseerden 
mee op een mini-parcours. Diverse sites zetten hun deuren 
open voor een vrij bezoek aan de archeologische site Couden-
berg, het BELvue Museum, Brussel Info Place, het Huis van de 
Europese Geschiedenis, Parlamentarium en het Paviljoen der 
Menselijke Driften. Bovendien kan men naar eigen keuze één 
museum bezoeken waaronder het Muziekinstrumentenmuseum, 
KBR Museum, Museum voor Natuurwetenschappen, Autoworld 
en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis.  

Het Stadsfestival sluiten we om 17u af in het Leopoldspark 
(Europese wijk) met een drankje en een streepje muziek. Het 
einde is voorzien om 18u. 
 

 Deelname: € 52,00 • leden: € 47,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, voor- en 
namiddagprogramma Stadsfestival 
Middagmaal: € 30,00 (wordt later meegedeeld) 
Opstap:  
09.00 uur Kortenberg, parking OC Berkenhof 
(of in Herent/Leuven, Veltem-Beisem,Erps-Kwerps, Zaventem) 
Terug in Kortenberg rond 18.45 uur 
Vooraf inschrijven. 
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Terug live op het podium 
Magisch, ontroerend en memorabel 
Heizel, paleis 12, brussel 
Met comfortabel autocarvervoer 
(gratis voor leden Cultuursmakers Kortenberg) 
 

Woensdag 29 maart , 20.00 uur 
 
Een volledig nieuwe productie 
Riverdance: The New 25th Anniversary Show is een krachtige en 
spectaculaire herwerking van het bekende meesterwerk. Deze 
show vol zinderende energie en passie voor de Ierse en interna-
tionale dans, wordt over de hele wereld bejubeld. Voor de mu-
ziek ontving de show zelfs een Grammy Award. 
 
Componist Bill Whelan nam de betoverende soundtrack op-
nieuw op. Producent Moya Doherty en regisseur John McColgan 
herwerkten de show volledig met innovatieve en spectaculaire 
belichting, projectie, decors en costumes. Veel van de artiesten 
van deze tournee zijn zo jong, dat ze zelfs nog niet geboren wa-
ren toen de show in première ging in 1995 in het Point Theatre 
in Dublin! 
 
Bij aanvang van deze nieuwe tournee zei Moya Doherty: “Elke 
tournee van Riverdance zorgt voor enthousiasme bij het pu-
bliek, maar deze terugkeer na de pandemie zorgt voor extra 
hoge verwachtingen. Het publiek kon geen live voorstellingen 
meer meemaken, artiesten werd het dansen, zingen en musice-
ren ontnomen en theaters stonden maandenlang leeg. Net die 
gedwongen stilte zal zorgen voor extra veel uitbundigheid en 
vreugde eenmaal het gordijn opnieuw opgaat. Wij kunnen alvast 
niet wachten om de muziek te horen losbarsten en de dans-
schoenen te horen kletteren op de podia in heel Europa.” 
 
De 25th Anniversary show is even krachtig, passioneel en onver-
getelijk als het origineel. Het spectaculaire podium, de innova-
tieve belichting en projectie, de schitterende costuums én een 
nieuwe generatie topdansers komen samen in een versie van 
Riverdance die helemaal klaar is voor de 21ste eeuw. De eerste 
reacties van het publiek in Engeland waren alvast overdonde-
rend. 
 

Kunstjuwelen  
van Pablo Picasso tot Jeff Koons 
Tentoonstelling  
Villa Empain 
 

Donderdag 30 maart, 11.00 uur 
Vrijdag 31 maart, 11.00 uur 
Zaterdag 1 april, 11.00 uur 
 
Tal van moderne en hedendaagse kunstenaars hebben zich ge-
waagd aan het creëren van juwelen, van Pablo Picasso tot Jeff 
Koons. Kunstjuwelen behoren noch tot het domein van de luxe-
juwelen, noch tot dat van de fantasiejuwelen. Ze hebben ook 
niets te maken met onafhankelijke ontwerpers van hedendaagse 
juwelen, die hun stukken niet alleen ontwerpen maar ook zelf 
maken, en juwelen zien als een volwaardige expressievorm. Een 
kunstjuweel is een teken van genegenheid. Vaak wordt het ont-
worpen voor een dierbare. Het is te danken aan schilders of 
beeldhouwers, voor wie dit een ongewone discipline is en blijft. 

De waarde van een kunstjuweel is niet te meten in karaat. Die 
waarde wordt niet bepaald door de stempel, de glans of de 
transparantie. Ongeacht de kunstbeweging waartoe het behoort, 
een door een schilder of beeldhouwer gecreëerd juweel getuigt 
van diens nieuwe kijk op kunst – iets nieuws dat misschien leu-
ker is, maar daarom niet minder nauwkeurig wordt aangepakt. 

De door Diane Venet bijeengezamelde collectie telt bijna twee-
honderd juwelen, kleine en kostbare kunstwerkjes die ons doen 
nadenken over de betekenis en de functie van juwelen. Ze wer-
den gecreëerd door zeer uiteenlopende kunstenaars, van Ka-
poor, Braque, Lichtenstein, Vasarely en Stella tot Arman, 
Rauschenberg, César en Dalí. Elk stuk belandde in haar collectie 
na een ontmoeting, hetzij met de kunstenaars in eigen persoon, 
hetzij met andere verzamelaars. 

Deze tentoonstelling presenteert de lievelingsjuwelen van Diane 
Venet. Die getuigen van haar passie voor kunst: eclectisch en 
ludiek, maar veeleisend. We maken kennis met de grote moder-
ne en hedendaagse kunstbewegingen: de surrealisten, de ab-
stracte kunst, de popart, de Nieuwe Realisten, de kinetische 
kunst, de minimal art en de conceptuele kunst. 

Ornamentum wordt vergezeld van een audiowerk van kunstena-
res Sheila Concari. Dit speciaal voor deze tentoonstelling gecom-
poneerde werk bestaat uit een mix van elektronische geluiden 
en citaten van Diane Venet. 

 

Riverdance 25 

 

Ornamentum 

 Deelname: € 99,00 • leden: € 89,00 • leden Kortenberg: € 76,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, goede plaatsen 
Opstap: 
18.15 uur Kortenberg, OC Berkenhof 
(of Herent/Leuven, Veltem-Beisem, Erps-Kwerps of Zaventem) 
Vooraf inschrijven/ 

 Deelname: € 20,00 • leden: € 18,00 
Inbegrepen: toegang, gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: station Kortenberg (trein naar Watermaal), of 
Villa Empain, Franklin Roosebeltlaan 67, 1050 Brussel 
Vooraf inschrijven. 
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Roeland Hendrikx Ensemble 
Klarinet en strijktrio 
Lenteconcert 
 

Zondag 2 april, 10.30 uur 
 
Wie beroemd is stelt zich zelf bloot aan imitatie, namaak, pasti-
che en parodie. Maar soms, heel soms, evenaren of overtreffen 
imitatoren hun model. Dit programma brengt hulde aan superi-
eure hertalers van Mozart en andere grootheden. 

Het Klarinetkwartet KV317d is wel Mozart, maar toch niet hele-
maal: Mozart schreef het, maar niet voor klarinet plus strijktrio. 
Vermoed wordt dat uitgever Johann Anton André het uit twee 
vioolsonates en een klaviertrio distilleerde, die zich tussen de 
300 autografen bevonden die hij na Mozarts dood van Constan-
ze kocht. Het kwartetarrangement is in elk geval zo kundig ge-
maakt dat het echt niet onderdoet voor de originelen. 

Radiosamenstellers die geen zin hebben om nog maar eens 
Mozarts Klarinetconcerto te programmeren, grijpen graag naar 
een van drie concerti van Bernard Crusell (1775-1838), de voor-
naamste Finse componist voordat Sibelius dat werd. Dat Crusell 
een innovatief klarinetvirtuoos was is goed te horen in zijn 
sfeervolle tweede Klarinetkwartet, dat volgens de criticus van 
de Allgemeine Muzikalische Zeitung “eigenlijk een verkapt con-
certo” is met een solist en begeleidende strijkers. 

Weinig componisten hebben zo geleden onder het epitheton 
pasticheur als Ottorino Respighi (1879-1936). Respighi was de 
belangrijkste Italiaanse componist uit het begin van de 20ste 
eeuw, maar herinnerd wordt hij vooral als arrangeur van muziek 
uit vroeger tijden. De Aria Italiana en Aria di Corte komen uit de 
Antiche arie e danze, een reeks suites waarin Respighi orkest-
versies distilleert uit 16de-eeuwse luitstukken. Dat doet hij zo 
meesterlijk dat wij ook hem als “hertaler” eren. 

Het nostalgische Quartettino van de Hongaar Rezső Kókai 
(1952), tenslotte, imiteert niks of niemand, maar in zijn neoklas-
sieke rapsodische frivoliteit doet het wel aan Mozart denken. Of 
toch bijna aan Mozart… 

Vrij, vrolijk en vredig genieten  
in een dreigende wereld 
3 lezingen door dr. Jan Vaes 
 

Woensdag 12, 19 en 26 april, 19.30 uur 
art nouveau, Jugendstil, Secession,  
symbolisme, expressionisme, besluit 
 
Europa onderging in het fin de siècle van de 19de eeuw verschil-
lende kunststromingen die even zoveel maatschappelijke ten-
densen weerspiegelden: de eeuw van de burgerij kreeg een fees-
telijke bekroning in de art nouveau, de dreiging van een grote 
oorlog sluimerde in het gelijktijdig expressionisme. Tegelijk stel-
den de kunstenaars van het symbolisme de vooruitgang die het 
liberalisme en de industriële revoluties ingeluid hadden, ernstig 
in vraag. En de gangmakers van de art deco lachten de ornamen-
tiek van art nouveau al snel ongenadig weg.  

In deze lessenreeks wordt deze boeiende Europese smeltkroes 
haarfijn geanalyseerd en wordt duidelijk gemaakt wat art nou-
veau, Jugendstil, Wiener Secession, symbolisme en expressionis-
me zijn. In mensentaal. Een lessenreeks die een wereld opent 
die anders gesloten zou blijven. En dat is zonde: artikel 27 van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt immers 
dwingend: Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen 
aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van 
kunst … 

 

Jan Vaes is doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis en 
werd in 1991 Laureaat van de Koninklijke Academie voor Weten-
schappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Heel zijn 
loopbaan doceerde hij geschiedenis en cultuurgeschiedenis in 
de associatie K.U.Leuven 

 

Mozart, oder nicht  

 

Art nouveau 

 Deelname: € 20,00 • vvk: € 18,00 • vvk leden: € 16,00 
Sint-Martinuskerk, Annonciadenstraat 1, Everberg 
Deuren: 10.00 uur • aanvang: 10.30 uur 
Facultatief: lentemenu in De Venkel 
(etentje uitsluitend voor leden Cultuursmakers Kortenberg) 

 
Deelname: € 33,00 • leden: € 30,00 
Inbegrepen: lessenreeks, syllabus 
Auditorium OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Vooraf inschrijven. 
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Deze sponsor steunt ons 
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Gent 

Theodoor Rombouts 
Tentoonstelling MSK 
Boekentoren 
Gegidst bezoek 
 

Zaterdag 15 april 
Zaterdag 22 april 
(telkens maximum 30 deelnemers) 
 
Ter gelegenheid van 225 jaar MSK organiseert het museum de 
eerste monografische tentoonstelling ooit over Theodoor Rom-
bouts (1597-1637), virtuoos van het Vlaamse caravaggisme. 
Rombouts was een gevestigde waarde in het Antwerpse kunste-
naarsmilieu. Maar hoezeer zijn schilderkunst ook gewaardeerd 
werd tijdens zijn korte leven, na zijn dood werd zijn artistieke 
nalatenschap snel naar de vergetelheid verwezen. De tentoon-
stelling ontsluiert Rombouts artistieke persoonlijkheid en 
plaatst zijn werk in een nieuw perspectief.  
 
Een nieuw beeld op Rombouts 
Voor deze tentoonstelling en de bijhorende catalogus – in beide 
gevallen de eerste maal dat Theodoor Rombouts helemaal cen-
traal gesteld wordt – voerde het MSK een grote zoektocht naar 
Rombouts kernoeuvre. Werk uit privécollecties, kerken en mu-
sea in Europa en de Verenigde Staten wordt overgebracht naar 
Gent, en verschillende schilderijen worden speciaal voor de 
gelegenheid gerestaureerd met de steun van het museum. 
Het resultaat is een verrassend, nieuw totaalbeeld op de kun-
stenaar als Vlaamse caravaggist. De bezoeker zal voor het eerst 
kunnen kennismaken met het kernoeuvre van de schilder, in 
dialoog met werken van belangrijke tijdgenoten zoals Bartolo-
meo Manfredi, Valentin de Boulogne (1591-1632) en Hendrick ter 
Brugghen (1588-1629). Via een thematische opstelling focust de 
tentoonstelling op alle diverse aspecten van Rombouts schil-
derkunst. Zo brengt ze ons dichter bij de man achter het oeuvre: 
een intelligente kunstenaar die zich graag liet betoveren door 
het talent van zijn collega’s maar daarbij een heel herkenbare 
eigen artistieke identiteit ontwikkelde, zowel voor zijn toenmali-
ge cliënteel, als voor ons, vandaag. 

De Boekentoren, ook wel de vierde toren van Gent genoemd, is 
een modernistisch meesterwerk van de Belgische architect Hen-
ry van de Velde. Hij vormt de overgang tussen het historisch 
centrum en het kunstenkwartier met zijn musea.  
 
Het 64 meter hoge betonnen gebouw telt 24 verdiepingen. Het 
was van in het begin als universiteitsbibliotheek geconcipieerd 
en vervult tot op vandaag die rol. Meer dan drie miljoen werken, 
waaronder boeken, tijdschriften, handschriften, architectuur-
plannen, kaarten en affiches vinden er onderdak. 
Bovenop de Boekentoren staat een hond. Deze bronzen fox ter-
riër is een kunstwerk van Greta van Puyenbroeck, naar een idee 
van de Gentse fotograaf Michiel Hendryckx. Het beeld moet het 
verheven karakter van de monumentale Boekentoren relative-
ren. Wat staat er op het toppunt van wetenschap, wijsheid en 
kennis? Een hond. 
 
Vanop de Belvedere hebt u een wijds uitzicht over de stad. 
 

 

Deelname: € 64,00 • leden: € 58,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal 
met koffie/thee met koek, gidsen, toegangen, eigen audiofoon-
syeteem 
Middagmaal: wordt later meegedeeld 
Opstap: wordt later meegedeeld 
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In de voetsporen van de Oude  
Karavaan- en latere zijderoutes 
Deel 5 en 6 
Reisreportage door Jos Odeurs 
 

Vrijdag 21 april, 20.00 uur 
 
In de eerste 4 afleveringen van deze zesdelige exploratie-
documentaire hebben we u al een eind mee op sleeptouw geno-
men op de oude karavaanroutes vanuit Zuid-Siberië, dwars 
door westelijk China, Kirgistan, Tajikistan, Ferganavallei, Oezbe-
kistan en Turkmenistan. 
 
Nu zetten we onze tocht van 17000 km verder en reizen in deze 2 
laatste afleveringen door Iran en Turkije tot onze eindbestem-
ming Constantinopel, nu Istanbul. 
 
In Iran werd al druk handel gedreven ver voor het ontstaan van 
het rijk van de oude Perzen. Maar sinds het bewind van Cyrus de 
Grote en latere heersers werden de commerciële activiteiten 
vanaf 550 voor Christus alsmaar internationaler. Er werden we-
gen aangelegd met karavanserais en nutsvoorzieningen waar de 
zwaar beladen karavanen veilig konden verpozen en handels-
waar verhandelen. Etappeplaatsen op de handelsroutes ver-
gaarden enorme rijkdommen en groeiden uit tot wondermooie 
steden met een nooit geziene hoogstaande cultuur. Wij tonen u 
Iran als nooit tevoren tot in de kleinste uithoeken van het land. 
 
Vervolgens trekken we de grens over naar Turkije. Ook Turkije 
lag strategisch langs de oude handelsroutes en voorzag even-
zeer in faciliteiten voor reizende handelaars. Inkomsten uit tol 
voor een veilige doortocht en belastingen op transacties in de 
rijk gevulde bazaars brachten welvaart mee. Turkije is dan ook 
rijk bezaaid met een erfenis van schitterende bezienswaardig-
heden en een smeltkroes van vele culturele invloeden, voorna-
melijk in het minder bezochte Oost-Turkije en de gebieden tus-
sen de Tigris en de Eufraat (noordelijk Mesopotamië). 
 
 

Mady Bonert (sopraan) 
zingt Herman De Coninck 
Koffie/thee met gebak na de voorstelling 
 

Zondag 23 april, 15.00 uur 
 
De bijslaap kent u natuurlijk al. Maar de voorslaap? 

Herman de Coninck heeft hem uitgevonden en in een gelijkna-
mig gedicht vereeuwigd (in “Verspreide gedichten”). De Coninck 
heeft nog wel meer uitgevonden: hoe u de populairste dichter 
van Vlaanderen kan worden met zeer goede poëzie; hoe u met 
lichte toon zware onderwerpen aanpakt; hoe u liefde, seks en 
erotiek in poëzie binnenhaalt zonder obsceen, shockerend of 
uitdagend te zijn; hoe u over uw vader, uw moeder, uw vrouw(en) 
en uw kind schrijft zonder klef of tranerig te worden … 

Het wordt tijd dat zijn gedichten gezongen worden. Muziek ver-
duidelijkt en haalt poëzie uit de stille leeskamer, naar diverse 
podia. Als u van De Coninck houdt, zal u als componist de juiste 
toon vinden, tussen de grote en kleine kunst in. 

In de cyclus VOORSLAAP (22 liederen) brengen Mady Bonert 
(zang) en Marc Michaël De Smet (piano/composities) een bloem-
lezing uit De Conincks verzameld werk: de drang om te schrijven, 
de gescheiden onhandige vader, de gecompliceerde ouder-kind 
relatie, de vroegspeelse erotische poëzie, de grappige kolder van 
de (droevige) clown, de blues van de hectische stadsmens, de 
nuchtere, scherpe observator (De Coninck was lang Humojourna-
list), de onmacht over Auschwitz, het oud worden. 

 

Dwars door Iran en Turkije  

 

Voorslaap 

 
Deelname: € 8,00 • vvk: € 7,00 • vvk leden: € 6,00 
Auditorium OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang:  20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 

 
Deelname:  € 12,00 • vvk :€ 11,00 • vvk leden: € 10,00 
Auditorium OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 
Deuren: 14.30 uur • aanvang: 15.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven 
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Rotterdam Amsterdam  2-daagse 

ROTTERDAM 
Museum Boijmans Van Beuningen 
(Het Depot) 
Architectuurwandeling 
AMSTERDAM 
Vermeer 
Tentoonstelling 
Stadswandeling 
 

Zaterdag 29 en zondag 30 april 
 
DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN is het eerste publiek toegan-
kelijke kunstdepot ter wereld. Het depot staat naast Museum 
Boijmans Van Beuningen in Museumpark in Rotterdam. Bezoe-
kers zien het resultaat van 173 jaar verzamelen. Meer dan 
151.000 verzamelde kunstwerken opgeslagen bij elkaar, gerang-
schikt en gestructureerd in veertien depotruimten met vijf kli-
maten. Naast de objecten zijn alle werkzaamheden die komen 
kijken bij het beheer en onderhoud van een collectie te zien.  
 
ROTTERDAM 
EEN BINNENSTAD BOMVOL DIVERSE BOUWSTIJLEN 
De verwoesting van de Rotterdamse binnenstad in 1940 resul-
teerde in de lappendeken aan bouwstijlen die u er nu kunt ont-
dekken. Hier schitteren zowel iconen van het Nieuwe Bouwen 
(Huis Sonneveld,  Van Nelle Fabriek) en typische wederopbouw-
architectuur (Het Industriegebouw, Rotterdamsche Bank) naast 
hypermoderne woontorens (De Rotterdam, Zalmhaventoren en 
The CoolTower). Juist die afwisseling vertelt het verhaal van de 
stad. De stad waar u, tijdens een wandeling door het stadscen-
trum, ook monumenten als het Stadhuis, de Laurenskerk en het 
Schielandshuis treft: de relieken van het vroegere Rotterdam. 
En ook Europa’s eerste wolkenkrabber – het 45 meter hoge Wit-
te Huis uit 1898 – overleefde het bombardement. Pal naast de 
Laurenskerk ligt de Markthal, die weer een heel eigen verhaal 
vertelt en een nieuwe Rotterdamse tijd inluidt. 

VERMEER 
Nog nooit hebt u zoveel schilderijen van Johannes Vermeer bij 
elkaar kunnen zien.  

DE GROOTSTE OOIT 
In de tentoonstelling Vermeer zijn 28 van de 37 Vermeers te 
zien. Nog nooit eerder was het mogelijk zoveel werken van Ver-
meer bijeen te brengen. Zeven schilderijen zullen voor het eerst 
voor het publiek te zien zijn, waaronder het pas gerestaureerde 
Brieflezend meisje aan het venster (Gemäldegalerie Alte 

Meister, Dresden), de Onderbreking van de muziek en de Dame 
en dienstmeid (The Frick Collection, New York) en Het glas wijn 
(Gemäldegalerie, Berlijn). 
INTERNATIONALE TOPSTUKKEN 
Andere hoogtepunten zijn Het meisje met de parel uit het Mau-
ritshuis (Den Haag, te zien t/m 30 maart), De geograaf uit het 
Städel Museum (Frankfurt am Main), Schrijvende vrouw met 
dienstbode uit The National Gallery of Ireland (Dublin) en Vrouw 
met de weegschaal uit The National Gallery of Art (Washington 
D.C). De Frick Collection in New York leent voor het eerst in de 
geschiedenis alle drie schilderijen van Vermeer uit haar verza-
meling samen uit, te weten de Dame en de Dienstmeid, de On-
derbreking van de muziek en de Soldaat en het lachende meis-
je. 
UNIEKE KANS 
Het is de eerste tentoonstelling gewijd aan de beroemde 17de-
eeuwse meester in Nederland in bijna 30 jaar. Een nieuwe gene-
ratie krijgt de kans om met een van de grootste kunstenaars ter 
wereld kennis te maken; een kans die zich maar een keer in uw 
leven voordoet. 
JOHANNES VERMEER 
Johannes Vermeer (1632-1675) leefde en werkte in Delft. Zijn 
werk is vooral bekend om zijn verstilde, introverte scènes bin-
nenshuis, zijn ongekende gebruik van helder, kleurrijk licht en 
zijn overtuigende illusionisme. 
In tegenstelling tot Rembrandt, heeft Vermeer met ongeveer 35 
schilderijen een opvallend klein oeuvre nagelaten. Omdat zijn 
schilderijen in collecties en musea over de hele wereld tot de 
topstukken behoren, wordt zijn werk slechts bij uitzondering 
uitgeleend. 
ONDERZOEK SAMEN MET HET MAURITSHUIS 
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de tentoonstelling 
in volle gang. We onderzoeken het kunstenaarschap van Ver-
meer, zijn artistieke keuzes en beweegredenen voor zijn compo-
sities en het maakproces. We werken hierin nauw samen met 
het Mauritshuis. 

Meer informatie volgt. Een vrijblijvende optie nemen kan. 
Een OptiePlus ook, voor meer informatie zie bladzijde 2. 

Het melkmeisje 

Het Depot, museum Boijmans 
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China komt nu dikwijls ter sprake in de pers, op televisie 
en radio maar het land bleef lang onbekend in Europa. 

Met een oppervlakte van 9.780.000 km2 en een bevolking 
van meer dan éen miljard inwoners behoort het land tot 
de supermachten van deze wereld. 

In de middeleeuwen was de kennis over de wereld in 
West-Europa nogal beperkt.  

Amerika, Australië, de Zuidpool en grote delen van Azië 
en Afrika waren volledig onbekend. 

In de middeleeuwen schreef men over vreemde landen 
en volkeren met monsterlijke menselijke wezens zoals 
cyclopen, die maar één oog hadden, sciapiden met één 
been, choromanden als mensen die niet konden spreken 
en pandoreanen die tweehonderd jaar oud werden. Ook 
waren er acephalen die geen hoofd hadden maar twee 
ogen op de schouders. 

In het boek “der Naturen Bloeme” schreef Jacob van 
Maerlant, geboren omstreeks 1235 en overleden te Dam-
me in 1300, over deze laatsten het volgende: 

Ander liede / dies ghelovet 

Vint men daer sonder hovet(hoofd) 

Maer oghen in haer scouderen staende 

in haer borst twee gaten uitgaende / 

Over nese ende over mont; 

Si sijn eiselijke als een hont. 

Wie kan hier kop of staart vinden? Moeilijk! 

Er waren toen ook wel andere en nuchtere mensen die 
geen geloof hechtten aan die fabeltjeskrant. 

Paus Innocentius 2 (1243-1254) ontving de tijding dat een 
of meer Arabische heersers, waaronder prins Sartak, zich 
tot het christendom zouden bekeerd hebben. Daarom 
zocht de paus een gezant om  prins Sartak op te zoeken. 
Hierbij kon de paus op de steun van de Franse koning 
Lodewijk IX rekenen. 

De koning had al eerder enkele zendingen naar de Tata-
ren willen sturen, maar die waren telkens mislukt! 

Lodewijk IX gaf echter de moed niet op. Hij koos nu een 
Vlaming uit tot gezant, met name de  franciscaan Willem 
van Rubroek (1215- +127O), afkomstig van het dorp Ru-
broek ten noorden van de stad Kassel, dat toen tot het 
graafschap Vlaanderen behoorde. Deze man was dus on-
betwistbaar  een Vlaming. 

Willem van Rubroek bevond zich te Sint-Jan-d'Acre op de 
kust van Palestina toen de Franse koning hem met de 
zending belastte. Als metgezellen kreeg hij Bartholomeus 
de Cremont, een minderbroeder, een klerk met de naam 
Gissel en een dragoman als tolk. Deze laatste bleek vol-
gens Rubroek totaal ongeschikt voor diplomatiek werk. 

 China: het Hemelse Rijk 

In de lente van 1252 vertrok hij vanuit Cyprus naar Kon-
stantinopel. Vervolgens kwam Rubroek op het Krim-
schiereiland toe, nu een twistappel tussen Rusland en 
Oekraïne. 

Tussen Sebastopol en Sudak ontmoette hij nakomelingen 
van de Goten, wier taal het Diets was. 

Driehonderd jaar later zal een andere Vlaming, Ogier, 
Gislain van Busbeek, ons hierover nog enkele zaken mee-
delen! 

Ogier was van 1554 tot 1562 als diplomaat verbonden aan 
het hof van Soliman,de Prachtlievende. 

Bij een bepaalde gelegenheid kwam hij in Konstantinopel 
in contact met de vreemde afgezanten van de Krim. Tot 
zijn grote verbazing bleek zijn taal een grote overeen-
komst te vertonen met het Vlaams. Ogier legde een woor-
denlijst van het Vlaams uit de Krim aan. 

Hierbij enkele voorbeelden: sune(zon)- mine(maan)- 
stern(ster)- schieten(schieten)- ringa(ring)- kommen
(komen)- lachen(lachen). 

De reis van Willem van Rubroek werd op de Krim voortge-
zet; vanaf 7 mei 1253 ging het vanuit Sudak met ossenwa-
gens door de Krim oostwaarts over den Don. De tocht 
ging verder door het gebied van de Tataren en door de 
beruchte Betpak-Dala, de Hongersteppe. Bij de Tataren 
maakte Rubroek kennis met hun kumis, gegiste paarden-
melk. 

En verder langs het Aralmeer, naar het Ala-Tariggebergte, 
ten zuiden van het Balkaymeer over de  Mongoolse step-
pe. Langs het Altaigebergte kwam men dan bij het hof van 
de Grote Khan Mangoe, in de nabijheid van zijn hoofdstad 
Karakorum in Mongolië op 27 december 1253, na een reis 
van  11.000 km. 

Daar zou Rubroek met zijn metgezellen zes maanden ver-
blijven en hoorde hij spreken over een land Cathay, zoals 
China toen genoemd werd. 

Men vertelde dat aan de andere zijde van Cathay een 
streek lag waar iedereen, die er binnenkwam, altijd de-
zelfde leeftijd bleef behouden maar Rubroek geloofde dit 
niet, zoals hij zelf meedeelde. 

Begin juli 1254 begon Rubroek met zijn metgezellen van-
uit Karakorum aan de terugtocht van 12.000 km. Dertien 
maanden later zouden ze te Tripoli in Syrië toekomen. De 
reis was dus in totaal  23.000 km lang. Voor het eerst kwa-
men er bij ons mededelingen over China. 

Toen pater Constant De Deken, een scheutist, met de ex-
peditie van de Fransman Bonvalot Gabriel (1853-1933) op 
het einde van de negentiende eeuw door Tibet reisde, 
kwam hij in contact met een zekere Tibetaan en hoorde 
uit zijn mond het volgende. 

Luidens hun oude geschiedenis was hun land reeds veel 
vroeger nog eens bezocht door geleerden  uit Europa. De 
naam van Rubroek, alhoewel op zijn Tibetaans uitgespro-
ken, werd uitdrukkelijk als één van deze geleerden ge-
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noemd door de Tibetaan. 

Maar de Tibetanen waren Rubroek niet vergeten. 

De Venetiaan Marco Polo wordt ook als een ontdekker 
van China vermeld. Hij kwam voor het eerst  rond 1270 in 
China toe, dus enkele jaren later dan Willem van Rubroek, 
een Vlaming! 

In de tijd van Rubroek en Marco Polo bestond China al 
lang en nu is ze de oudste nog bestaande beschaving op 
deze wereld. 

Voor het ontstaan van China is men aangewezen op de 
ontwikkeling van het rijk in het noorden van dit land ge-
legen rond de meer dan 1000 km-lange Gele rivier die in 
de Gele zee uitmondt. 

In de jaren twintig van de vorige eeuw werden er vond-
sten gedaan met betrekking op de prehistorische perio-
de. Opgravingen in 1952 van een ronde nederzetting 
Barsaco in de omgeving  van de Wei, een bijrivier van de 
Gele rivier, bracht vele gegevens aan het licht. Dit dorp 
werd in de periode van 4700 tot 4200 jaar v.C. gedateerd. 
De nederzetting was ongeveer vijf hectare groot en om-
ringd  met een gracht van zes meter diep. Het dorp telde 
in zijn tijd tussen de 500 en 600 inwoners. Er werden ook 
maalstenen gevonden om gierst tot meel te verwerken. 

Andere sporen van historische bewoning toonden aan dat 
rond 4000 jaar v.C. het gebruik van rijst begon, later ge-
volgd door sojabonen. 

Het gebruik van vlees werd bevestigd door resten van 
wilde dieren en ook van varkens. Varkensvlees wordt nu 
nog veelvuldig gebruikt in de Chinese keuken. 

Chinese legenden vertellen dat Shennong, een potten-
bakker, de landbouw introduceerde door houten werktui-
gen te maken en planten te kweken. Shennong werd ook 
beschouwd als de man die de geneeskrachtige eigen-
schappen van planten vaststelde, waaronder thee. Het 
drinken van aftreksels van de inlandse theeplant schijnt 
in de periode van 770-481 v.C. begonnen te zijn. Volgens 
de bevindingen van Shennong zou het drinken van thee 
de darmen grondig reinigen. 

Het oude China ontstond in het vruchtbare stroomdal van 
de Gele rivier. Vele nederzettingen, zoals Bampo, lagen 
rond de Gele rivier. Tegen invallende barbaren konden ze 
niets anders doen dan  samenwerken en alzo begon in 
China het leenroerig stelsel. 

Rond 1827 v C. waren er in totaal 1763 leengoederen. In de 
7de eeuw v.C. telde men er nog tweehonderd en tegen 
500 v.C. waren er minder dan twintig. 

De Chinezen zelf hebben het bestuur van het toenmalig 
verdeeld rijk in vier perioden opgedeeld:  de eerste peri-
ode was die van de Xiadynastie, de tweede die van de 
Shangbeschaving (1650-1027 v.C.), de derde die van Zhou 
(1027- 771 v.C.) en de vierde periode (770-221 v.C.)  die van 
de Strijdende Staten. 

 China: het Hemelse Rijk 

Ondertussen werd het grondgebied van China van de Ge-
le rivier en zijn bijrivier de Wei vooral  naar het zuiden 
uitgebreid. In de 4de eeuw v.C. strekte China zich uit over 
de rivier Yangzi, die meer dan duizend kilometer lang is. 

Voor de kennis van de Chinese geschiedenis moet men 
vooral aandacht schenken aan wat Sima- Qian (145-90 
v.C.) opgezocht heeft tijdens zijn leven. 

Sima-Qian laat ons weten dat Huang-Di de eerste erfelij-
ke heerser was die in 2697 v.C. de troon besteeg. Huang-
Di werd beschouwd als de grondlegger van de Chinese 
administratie. Volgens sommigen was hij ook de uitvinder 
van het kompas en van de geslagen munten. 

Zijn vrouw zou ook uitgeblonken hebben in de zijdecul-
tuur. 

De eerste van de drie dynastieën, die de stichting van het 
keizerrijk voorafgingen, was de Xiadynastie (2150-1650 
v.C.). De stichter ervan was Yu. Eerst was hij dertien jaar 
bezig geweest om de watervloed, oorzaak van overstro-
mingen, tegen te gaan en te beheersen. 

Van de Xiaperiode zijn de namen van zeventien koningen 
bekend, die bijna vijfhonderd jaar lang  hebben gere-
geerd. Het einde van deze dynastie kwam er circa 1650 
v.C. 

Van in de vroegste tijden geloofde de bevolking in een 
leven na de dood. Dit werd aangetoond door  grafstenen 
uit die perioden.  Bij de voorouderverering trachtte men 
met vragen gericht aan de voorouderlijke geesten zowel 
staatszaken als familiale kwesties op te lossen. 

In nauw verband met de cultus van de voorouderverering 
stond de waarzeggerij. 

Met die waarzeggerij ging het mettertijd te ver. Na 1300 
v.C. werd ze verregaand gestandaardiseerd in China. 
Waarzeggerij is nu in Europa bekend als een manier om 
goede raad te krijgen bij moeilijke kwesties. 

Tijdens zijn leven was Charles de Gaulle meermaals presi-
dent van Frankrijk. Hij geloofde in de voorspellingen van 
waarzeggers. Hij zou nooit iets beslissen zonder eerst de 
raad in te winnen van madame Soleil of mademoiselle 
Praline. Wat de waarzegsters hem in het oor bliezen was 
de gouden raad die hij zou volgen. 

De echte raadgevers, verbonden aan de presidentiële 
diensten, konden daar niet mee lachen en slechts een 
vuist in hun broekzak maken. 

De laatste Xiakoning Jie was zeer tiranniek en wreed. 
“Vanwege zijn arrogantie bezag hij de hemel  met afkeu-
ring zodat onze Shang het mandaat ontving en Zijne Ma-
jesteit werd gebruikt om het volk in opstand te brengen” 
noteerde men toen. 

Deze gebeurtenis vond plaats in 1766 v.C. 

De tradities prezen unaniem de gerechtvaardigde afzet-
ting van de slechte koning Jie door Tang. Deze was begif-
tigd “met moed en wijsheid als een teken en leidraad 
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voor de talrijke landstreken  om de oude wegen van Yu 
weer te volgen”. 

De nieuwe Shangdynastie verkreeg grote macht door 
middel van een doeltreffend regeringsapparaat. Door het 
bevorderen van de opbrengsten van de landbouw kon 
Tang in het onderhoud van zijn leger voorzien. In deze 
periode werd het leger uitgerust met strijdwagens voort-
getrokken door paarden. 

De periode die door Tang werd ingeluid kenmerkte zich 
door de Chinese beschaving tot een hogere  trap van ont-
wikkeling te brengen. Men introduceerde het beeldhou-
wen, het bronsgieten, het schrift, de systematische waar-
zeggerij en het gebruik van strijdwagens in de oorlogen. 

Een accurate kalender en een georganiseerde voorouder-
verering kwamen bij de bevolking pas door het taoïsme 
waarbij de voorouders werden vereerd en het bestaan 
van geesten erkend. 

Met deze laatsten stonden de “wu”, de wonderdoeners, 
ten dienste van de bijgelovige bevolking. 

Confucius (551-479 v.C.) zou hier de gehoorzaamheid aan 
het gezag toevoegen zoals de relatie tussen een heerser 
en zijn onderdanen. Confucius was van mening dat het 
heel belangrijk was dat de staat een meedogend vorst 
had, zodat het volk zijn eigen voorbeeld zou volgen om 
de traditionele gebruiken te behouden. 

Confucius overleed in 479 v.C. Bij zijn graf in Qufu bleven 
zijn volgelingen drie jaar rouwen. Vanaf de periode van 
de Late Han (25-550 na C.) werd het de gewoonte dat de 
keizer offers bracht aan de wijsgeer. 

Keizer Liang-Wudi (502-660 na C.) trad op als grote be-
schermheer van het boeddhisme. Hij  had zich in 511 van 
het confucianisme tot het boeddhisme bekeerd. Elke dag 
gingen de keizer en de  keizerin meer en meer op in hun 
toewijding aan het boeddhisme. De keizerin liet dicht bij 
het keizerlijk paleis een boeddhistische tempel bouwen 
van dertig meter hoog. Ze kon er op alle uren van de dag 
gaan bidden. Onder de vorst Wen-Di ontstond er weer-
stand tegen het boeddhisme. Wen was een vurige aan-
hanger van het confucianisme; tijdens zijn laatste jaren 
was hij tegen het opkomende boeddhisme. 

Zo bleven in China het taoïsme, het confucianisme en het 
boeddhisme naast elkaar bestaan. 

Drie opvolgende dynastieën hadden hun opkomst te dan-
ken aan het bewerken en het gieten van het brons. In het 
hedendaagse Anyang werden opgravingen gedaan: de 
oudste stukken dateerden van 2000 v.C. Men vond onder 
andere een bronzen ketel op drie poten. Hij was 1,33 me-
ter hoog, woog 900 kg en dateerde van voor 1027 v.C. 

Bronzen onderdelen van kruisbogen en ook van helle-
baarden uit de periode van 700 v.C. werden ook terugge-
vonden in China. 

In die vroegere tijden viel niet te spotten met het leger. 

 China: het Hemelse Rijk 

In 984 v.C. was er een wijdverspreide opstand tegen de 
vijfde Zhoukoning Mu die op niets uitliep. Toen het hoofd 
van de rebellen hoorde dat het koninklijk leger op komst 
was vluchtte hij zonder weerstand te bieden. 

De relatieve rust die hierna volgde was eveneens te dan-
ken aan een betere organisatie van het koninkrijk. Deze 
rust duurde tot You, de twaalfde Zhoukoning, aan het 
bewind kwam. 

Deze koning werd beschreven als een slechte gewetenlo-
ze man. Hij had de rechtmatige koningin  ter zijde ge-
schoven en in de plaats ervan nam hij een van zijn bij-
vrouwen als vervangster. 

De koningin, gesteund door haar familie, en barbaarse 
stamleden kwamen in opstand tegen deze gang van za-
ken. De koning werd gedood. Als opvolger kwam Ping, 
zoon van de verstoten koningin,  in 771 v.C. aan het be-
wind. Daarmee begon in China de periode van de Strij-
dende Staten (770 tot 221 v.C.) en ook het verval en einde 
van het Chinese feodalisme. De voortdurende oorlog tus-
sen de Chinezen zelf of tegen de invallende barbaren 
leidde tot een aanzienlijke vermindering van het aantal 
deelstaten. Rond 770 v.C. waren er 1763 leengoederen. 
Tegen 500 v.C. was hun aantal gedaald tot minder dan 
twintig. 

De vernietigende strijd werd zo bitter dat slechts zeven 
feodale staten bij machte waren genoeg middelen bijeen 
te brengen om oorlog te voeren. Om nog enige orde in 
het rijk te handhaven werd er een alternatieve bestuurs-
methode, het hegemonsysteem, geprobeerd. 

De eerste hegemon was Huan (684-642 v.C.), de leenman 
van Oi. 

Bij het begin van zijn bestuur liet Huan zijn broer ver-
moorden. Huan zou gedurende zijn lang bestuur van 42 
jaar 28 oorlogen meemaken. 

Na zijn dood werd zijn begrafenis uitgesteld door onenig-
heid onder zijn zonen. Dit uitstel duurde  zo lang tot men 
wormen door de lijkkamer zag kruipen. 

Machteloos moest de Zhoukoning toezien dat de twee 
grote machten Quin en Chu meer en meer talrijke lenen 
inpalmden. 

In 260 v.C. gaven de Quingeneraals in Chang-Pin na de 
slag een bevel, met name het vermoorden van 400.000 
Zhaogevangenen. Het was een afgrijselijke gewelddaad. 

In 221 v.C. was Quin sterk genoeg om al zijn rivalen te ver-
nietigen. De laatste Zhoukoning werd in 256 v.C. van de 
troon gestoten door de Quinheersers. 

Wordt vervolgd. 

 

Evarist Maes 

Cultuursmakers Kortenberg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 3-daagse 
‘Trier en de val van het Romeinse Rijk’ 
Vrijdag 7 t.e.m. zondag 9 oktober 2022 
 
 
 
 
Links: 
Amfitheater 
Dom 
Basilica 
Keizerthermen 
 
Rechts: 
Kirche Sankt Paulin, met orgelconcert als verrassing 
Wijnproeverij bij Kesselstadt 
Pronkvolle trappenhuis, Augustusburg, Brühl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 
 
 
 
 
 
 
Links 
Proevertjeswandeling in Aalst 
Viering 100 jaar VTB Aalst 
Bezoek tentoonstelling ‘Alexandrië, vervlogen toekomst’ 
Concert met Jos Van Immersdeel in de kerk van Erps 
 
Rechts 
Lessenreeks ‘Westerse Wijsbegeerte’ ,6 namiddagen op maandag 
Tentoonstelling ‘Hugo van der Goes’ in Brugge 
LUCA Strings, met 36 strijkers, in de kerk van Kwerps 


